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Over het thema: 

 

De komende weken gaan we aan de slag met het thema  'Brrr... ik heb het koud!'. We gaan kijken wat er bijvoorbeeld 

anders is dan in de zomer: hoe je je aankleedt, wat je om je heen ziet etc. In de verschillende speelhoeken laten we 

allerlei activiteiten terugkomen die bij dit thema passen en we proberen hierbij natuurlijk zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij initiatieven die bij de kinderen vandaan komen. We hebben verschillende boekjes bij het thema gezocht 

die meehelpen om het spel te verdiepen: 

 

Wat lezen we? 

 

                   
 

 

Centraal staat het boek Kikker in de kou. We maken hierbij een verteltafel, waar de kinderen het verhaal niet alleen 

kunnen bekijken, maar ook met attributen naspelen. Gaandeweg leren de kinderen zo ook veel woorden die bij dit 

thema horen. Misschien vindt u het leuk om ook wat boekjes bij dit thema in huis te halen? Neem dan vooral ook 

eens een kijkje in de bibliotheek. Het abonnement is voor kinderen tot 18 jaar gratis!  

Bovendien vallen in deze periode de Nationale Voorleesdagen, van 22 januari t/m 31 januari. 

Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari organiseren we daarom een voorleesontbijt. In de dagen erna vinden we het 

leuk als u (of misschien wel een opa/oma?) bij ons wilt komen voorlezen tijdens de inloop tot 8.45 uur. Iedereen mag 

dan zijn lievelingsboek meenemen!             

 

Wat zingen we? 

 

Bij het thema zingen we allerlei liedjes over de winter, zoals Winter bibber bibber, Dag meneer de sneeuwman, Wollen 

mutsen, winterjassen. Ze zijn niet allemaal even bekend, dus het duurt misschien even voordat iedereen ze makkelijk 

meezingt. Als u wilt, kunt u deze liedjes natuurlijk ook van ons op papier krijgen, dan kunt u thuis ook meezingen!  

Ook op YouTube zijn er natuurlijk ook allerlei leuke liedjes te vinden, bijv. Kouwe kikker  bij het boek 'Kikker in de kou'. 

 

Themabrief 
Brr... ik heb het koud! 

Januari - Februari 2020 

 

 

VKV - peutergroep

 

mailto:kindcentrumdewieken@komkids.nl
https://www.youtube.com/watch?v=GQ4pVzEo1xM
https://www.youtube.com/watch?v=dKt4V1bg8HA


Wat spelen we? 

 

Bij de verteltafel laten we het boek Kikker in de kou tot leven komen: kinderen 

kunnen daar met de bijbehorende attributen en poppetjes het verhaal zelf 

naspelen. In de themahoek willen we een kledingwinkel inrichten, waar de goede 

winterkleding gepast en gekocht kan worden. Ook in de huishoek wordt het winter 

natuurlijk: daar zorgen we dat de kachel opgestookt blijft en dat de kinderen lekker 

warm eten en drinken kunnen maken. Ook de poppen moeten nu extra warm 

aangekleed worden en onder een warm dekentje gelegd. Spelenderwijs komen 

tegenstellingen als koud/warm, bevriezen/smelten en dergelijke voorbij en denken 

kinderen na over hoe het eigenlijk hoort in een winkel. 
 

Wat maken we? 

 

Tijdens deze periode zullen we o.a. spullen maken die we kunnen gebruiken bij de 

verteltafel en in de themahoek. Denk hierbij aan een uithangbord en prijskaartjes voor bij 

de winkel, maar ook een achtergrondplaat voor bij het verhaal van Kikker. En natuurlijk 

zijn er nog allerlei andere leuke dingen te maken die met een echte winter te maken 

hebben: sneeuwvlokken, een iglo, wanten, etc. 

 

Welke woordjes leren we? 

 

Bij het lezen en naspelen van de verschillende verhalen komen weer allerlei woorden aan bod die de kinderen 

misschien niet dagelijks horen of gebruiken. Denk aan de 'vacht' van de dieren uit het boek van Kikker, of dingen die 

bij de ijskou horen (waar we nu in Nederland nog niet echt mee te maken hebben). 

Soms zijn het woorden die in de boeken staan die we lezen, maar soms bedenken de kinderen zélf woorden die erbij 

horen of verzinnen ze ter plekke nieuwe woorden. Het zullen nu natuurlijk vooral woorden zijn die te maken hebben 

met de winter / kou. We maken hiervan vaak een 'woordweb' met woordplaatjes en we zullen hierbij weer zoveel 

mogelijk bijpassende LOGO-platen en activiteiten uitzoeken, zodat spelenderwijs de woordenschat vergroot wordt. 

  

Thuis meedoen?! 

 

 

Voor de kinderen is het natuurlijk leuk als ze thuis ook dingen tegenkomen waar ze bij ons mee bezig zijn. Dus 

misschien heeft u ook wel leuke boekjes die over de winter gaan, of vindt u het leuk om samen met uw kind liedjes 

en filmpjes op YouTube op te zoeken. Denk bijvoorbeeld ook aan filmpjes van Hoelahoep  of Wolfram. Maar ook het 

verhaal van Kikker in de kou is als filmpje terug te vinden! 

 

Voor in de groep zijn we nog op zoek naar winter-attributen, zoals 

oorwarmers, sjaals, winterkleding etc. Ook andere dingen die met de winter te 

maken hebben, zijn natuurlijk welkom! 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/hoelahoep-brrr-koud/#q=brrr%20koud
https://schooltv.nl/video/winter-en-iglo-met-wolfram/
https://www.youtube.com/watch?v=yNjIJ04NFgE


En verder: 

 

Social Schools 

Zoals jullie weten, kunnen we sinds kort ook berichtjes op de Social Schools-app plaatsen die alleen voor jullie als 

peuter-ouders bedoeld zijn. Het is dan natuurlijk wel leuk als u alle berichtjes ook daadwerkelijk kunt zien na de 

koppeling. Lukt het niet om de app te installeren of om uzelf aan onze groep te koppelen? Laat het ons dan weten, 

dan kunnen we misschien helpen! 

 

 

Jarigen: 

12 januari: Jabriel is 4 geworden 

19 januari: Olivero wordt 4 

 

 

 We zijn gesloten.... 

 Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari i.v.m. de voorjaarsvakantie  

 (LET OP: de school is i.v.m. een studiedag al dicht op donderdag 20 en vrijdag 21 februari. Wij dus niet!) 

 

 

Bijzondere data: 

Woensdag 22 t/m vrijdag 31 januari: Nationale Voorleesdagen 

Donderdag 23 januari en vrijdag 24 januari: Voorleesontbijt 

 

 

Voorleesmarathon!!! 

Binnen KomKids vinden we voorlezen erg belangrijk. Kinderen komen in aanraking met nieuwe woorden, het 

vergroot de woordenschat én het taalbegrip en dat is ook op school natuurlijk superbelangrijk. Voorlezen stimuleert 

bovendien het inlevingsvermogen van kinderen, het werkt rustgevend en zorgt dat kinderen zich beter kunnen uiten. 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen willen we hier nog eens extra aandacht aan besteden en daarom organiseren we 

samen een voorleesmarathon.  Op elke groep (in de bso, de hele dagopvang en bij de peuters) wordt elke dag een 

half uur extra voorgelezen (2 x een kwartier). Bij elkaar wordt dan in 10 dagen 

tijd als het goed is meer dan 500 uur voorgelezen!!! Helpt u mee?  

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 


