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Over het thema: 

Beste ouders, we zijn weer begonnen! We gaan starten met het thema Vriendjes. We hebben elkaar best 
een tijdje niet gezien en er zijn ook een paar nieuwe kinderen, Jabriel, Jelani, Aiden en Olivero en later start 
ook Morris nog. Van harte welkom allemaal! Nieuwe vriendjes maken is heel erg leuk, maar soms natuurlijk 
ook best een beetje spannend... Daarom is het fijn dat we met de activiteiten van dit thema elkaar en de 
groep wat beter kunnen leren kennen. Ook sluiten we hiermee aan bij het thema van de kinderboekenweek 
in oktober, dan gaat het over vriendschap.  
 

Wat lezen we? 

        
De komende weken zal tijdens dit thema het boek Ik ga naar school van Liesbet 
Slegers centraal staan, maar we lezen natuurlijk nog veel meer boekjes over 
vriendschappen (bijv. uit de serie van Gonnie het Gansje en boekjes van Dribbel, etc.) 
 
Verder kunt u in de bibliotheek andere boeken vinden over vriendjes en 
vriendinnetjes. Heeft u zelf nog een leuk boek over het thema, dan kunt u de naam 
aan ons doorgeven en misschien heeft de bibliotheek deze nog voor ons te leen. 
 

Wat zingen we? 

Wij zingen diverse liedjes en versjes. Natuurlijk zingen wij verschillende liedjes die al bekend zijn. Maar ook 
willen wij de kinderen graag een nieuw liedje leren. Voor dit thema zal dit het lied zijn: Samen spelen van de 
Minidisco.  
Samen spelen  https://www.youtube.com/watch?v=tsAMF3Wp8jQ (klik erop om de link te volgen) 
 
Weet u nog meer leuke liedjes, dan zijn tips natuurlijk altijd welkom! 
  

Wat spelen we? 

Tijdens het spelen zal telkens de vraag centraal staan waarin we allemaal hetzelfde zijn (we hebben bijv. 
allemaal twee benen, twee armen, etc.) en waarin we van elkaar verschillen (uiterlijk, maar ook in dingen 
die we wel of niet leuk vinden). Ook besteden we natuurlijk (zoals altijd) aandacht aan zaken als 'samen 
spelen, samen delen'.  
 

Wat maken we? 

Alle kinderen mogen een ik-doos maken. Het is leuk als u thuis samen met uw kind dingetjes / plaatjes 
uitzoekt die uw kind leuk en lekker vindt. Op school gaan we de doos dan vullen en beplakken en mogen de 
kinderen zelf vertellen over hun eigen doos. Ook willen we met de kinderen spiegeltjes gaan maken, zodat 
ze goed kunnen kijken naar hoe ze er zelf uit zien. Verder willen we de kinderen deze themaperiode vooral 
stimuleren om sámen dingen te maken en te doen. Het gaat hierbij dan meer om het proces van samen 
werken en samen spelen dan om het resultaat. 
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VKV - peutergroep

 

https://www.youtube.com/watch?v=tsAMF3Wp8jQ


Welke woordjes leren we? 

In de bijlage treft u het refrein van het lied.  
Woorden die bij dit thema verder aan bod komen zijn de verschillende lichaamsdelen en vergelijkende 
woorden als groter/kleiner, langer/korter, jongen/meisje, etc. Ook woorden die emoties uitdrukken zijn 
belangrijk: boos, blij, verdrietig, bang. Verder allerlei woorden die bij vriendschappen horen: helpen, 
troosten, samen, maar ook: ruzie en weer goedmaken. 
 
Daarnaast zoeken we ook weer zoveel mogelijk bijpassende LOGO3000-platen uit voor aan de muur. 
 

Leuk voor thuis: 

Heeft u nog leuke foto’s van uw kind samen met zijn of haar vriendje of vriendinnetje (dat kunnen natuurlijk 
bijv. ook huisdieren zijn), dan mogen ze deze meenemen naar de VKV. Zo kunnen de kinderen deze aan 
elkaar laten zien en hun verhaal hierbij vertellen. 
 
Tijdens dit thema staat ‘samen’ centraal, denk hierbij aan samen delen, samen spelen, elkaar troosten, 
elkaar helpen etc. Probeer uw kind hierin thuis ook te stimuleren, laat uw kind bijv. meehelpen met 
activiteiten of ‘klusjes’ rond het huis zoals eten wassen bij het koken of bekers klaarzetten op tafel.  
Dit vinden de kinderen erg leuk en hiermee stimuleert u de sociaal-emotionele ontwikkeling.   
 

En verder: 

 

Verjaardagen:  

In de vakantie zijn Lovely en Aisa 3 geworden. Andere jarigen: 

23 september: Mecx wordt 3 

27 september: Liam wordt 3 

4 oktober: Roos wordt 3 

6 oktober: Evy wordt 4 

15 oktober: Norah wordt 3 

17 oktober: Emma wordt 3 

29 oktober: Kayley wordt 4 

 

Bijzondere data: 

Op dinsdag 11 september is er een algemene informatieavond van school. U bent van harte welkom.  

Meer informatie staat in de school-startbrief, die u al van ons ontvangen heeft (hij hangt ook op de gang).  

Op woensdag 26 september wordt op feestelijke wijze ons opgeknapte schoolplein officieel geopend. 

Op maandag 1 oktober komt de schoolfotograaf.  

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Deze wordt bij ons afgesloten met een 

kinderboekenmarkt, waarvoor u nog apart wordt uitgenodigd. 

Zaterdag 6 oktober is de jaarlijkse KomKids Kennis- en Familiedag. 

 

 

 

Wij zijn dicht op... : 

Vrijdag 19 oktober i.v.m. een studiedag 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober i.v.m. de herfstvakantie 

 

 



Samen spelen 

Samen delen  

Dat is pas fijn 

Samen spelen  

Samen delen 

Dat is leuker 

Dan alleen te zijn 

 

Wil jij de boot 

Of liever de fiets 

Ik pak een trommel 

Of zoiets 

Wil jij de auto 

Of liever de trein 

Of spelen we samen 

Dat is ook fijn! 

 

 


