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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
We werken drie weken over het  thema: sneeuw en ijs 
 
Bij elk thema verschijnt een themabrief en deze zal geplaatst worden op de website van de 
school.  
 
Woorden voor het thema ‘sneeuw en ijs’ die aan bod komen zijn:  
 

het ijs de sneeuw  het ijsklontje  

de iglo de thermometer de muts 
de Eskimo de ijsberg de verwarming 

druipen de zeehond de winterjas 

schaatsen de ijsschots  de kruik 
de vriezer de pinguïn  de want 

de ski het sneeuwballengevecht  de vetbol 
 
Suggesties om te doen rondom dit thema: 
 
IJs in huis  
Zorg dat er ijsklontjes in de vriezer liggen. Haal er voor ieder een ijsklontje uit. Doe een 
wedstrijdje: wie laat zijn ijsklontje het snelst smelten? Wie bedenkt de slimste manier? Doe 
het spelletje daarna nog een keer, maar sluit bepaalde manieren uit, zoals op de verwarming 
of onder de warme kraan.  
 
Vogels in sneeuw en ijs 
Maak samen iets lekkers voor de vogels die het in de winter moeilijk vinden om eten te 
vinden. Neem een stokje (plantenstokje) en maak een lus aan de bovenkant van ijzerdraad 
of een touwtje. Bedenk samen welk eten vogels lekker zouden vinden. Doe aan het stokje: 
stukjes appel, stukjes brood, wortel. Schuif de hele stok vol. Hang de stok buiten. Kijk samen 
of er vogels komen eten.  
 
Rijmen met sneeuw en ijs 
Doe een rijmspelletje met woorden voor kledingstukken. U zegt een woord en uw kind 
bedenkt een rijmwoord. Laat uw kind woorden rijmen op: de hoed, de muts, de sjaal, de rits, 
de neus, de want, de das, … Als het goed gaat, breng er dan wat snelheid in: snelrijmen. 
Want-kant! Jas-pas! 
 
 



  

 
 

 
Sneeuw en ijs bekijken (op internet) 

• Typ in bij YouTube: ijskristallen of water crystals. Er staat een grote collectie aan 
filmpjes die ijskristallen van dichtbij tonen.  

• Zoek op YouTube naar de sneeuwman. Daar vindt u het liedje en het verhaal van de 
sneeuwman, naar het boek van Raymond Briggs.  

 
Samen lezen over sneeuw en ijs 

• Kikker en de sneeuwman door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold. Er is ook een boek 
van Kikker in de kou, dat eveneens heel goed bij het thema past. 

• Het vrolijke wintervoorleesboek door Marianne Busser & Ron Schröder. Uitgeverij 
Van Holkema & Warendorf.  

• De Noordpool en de Zuidpool uit de serie Willewete door Pierre Winters. Uitgeverij 
Clavis. 

• De sneeuwman door Raymond Briggs. Uitgeverij Rubinstein B.V. 
 
 

Een sneeuwman is een grote pop. 
Heel vaak heeft hij een hoedje op. 

 
Een sneeuwman is een witte reus. 

Hij heeft een lange wortelneus. 
 

Een sneeuwman is van sneeuw gebouwd. 
Hij heeft het altijd lekker koud. 

 
Nooit heeft hij iemand iets gedaan. 

Toch moet hij altijd buiten blijven staan.  
 

Je snapt dat hij nooit eens niest, 
Terwijl het buiten zo hard vriest.  

 
En dat ie nooit eens praat of lacht. 

Hoewel... Wie weet... Misschien... Vannacht. 
 

Maar nee hoor. Hij beweegt zich nooit. 
Hij blijft altijd maar staan totdat het.... 

 
 

  



  

 
 

 
 


