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Over het thema: 

Het nieuwe thema voor de komende periode is Naar de bakker! De ontwikkeldoelen waar we deze periode extra 

aandacht aan besteden, worden spelenderwijs aangeboden in de verschillende activiteiten. Hierbij komt het thema 

telkens zoveel mogelijk terug. Zo komen we er in de huishoek achter dat het brood of lekkers op is, zodat we naar de 

bakker moeten om wat te kopen (onze themahoek). Daar liggen natuurlijk allemaal verschillende soorten brood en 

broodjes. Maar hoe komt dat nou allemaal in de bakkerswinkel? Misschien kunnen we zelf wat maken?! We hebben 

verschillende boekjes bij het thema gezocht die meehelpen om het spel te verdiepen: 

 

Wat lezen we? 

 

                      
 

We lezen niet alleen samen, maar de kinderen kunnen bij de verteltafel ook zelf verhalen bekijken en met de 

bijbehorende attributen ook naspelen. 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!  

 

Wat zingen we? 

 

Naast de bekende liedjes zingen we de komende weken bijpassende liedjes zoals Bakker, bakker, wat doe je 

vandaag?, Zo gaat de molen, De bakker, de bakker. Klik op de titels voor de YouTube-link! 

 

Wat spelen we? 

 

De themahoek verandert in een bakkerswinkel. Daar kunnen de kinderen brood of 

lekkers ‘kopen’ om in de huishoek  te gebruiken. Er moet nagedacht worden over 

wat er nodig is: hoeveel bruin/wit brood, of misschien toch liever stokbrood? En 

misschien koekjes of taart? En hoeveel kost dat dan? De kinderen verzinnen zo veel 

mogelijk samen en hebben natuurlijk een nep-portemonneetje met muntjes om af 

te tellen om mee te betalen. In de huishoek wordt de tafel gedekt en wordt 
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nagedacht over hoeveel kinderen er op visite komen en hoeveel bordjes er dus bijvoorbeeld moeten staan. Hebben 

we genoeg, te weinig of teveel? Op verschillende manieren wordt zo ook het samenspel gestimuleerd.  
 

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 broodjes, boterhammen, maar ook een getekende ‘prijslijst’ (plaatjes met stippen erbij). Samen 

maken we of zoeken we plaatjes uit, en de kinderen knippen die natuurlijk zo veel mogelijk zelf uit, waardoor we 

gelijk oefenen met de kleine motoriek. En natuurlijk gaan we ook écht wat lekkers bakken!  

 

Welke woordjes leren we? 

 
Bij het lezen en naspelen van verhalen, maar ook tijdens het spel en bij de 

activiteiten komen allerlei bekende of minder bekende woorden aan bod. 

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. We maken hiervan een 'woordweb' met plaatjes erbij  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. Misschien 

heeft u ook wel leuke boekjes die over bakken gaan, of vindt u het leuk om samen met uw kind liedjes en filmpjes op 

YouTube op te zoeken. Zo is er een filmpje van Nijntje bakt een taart en van Een taart voor kleine beer, maar er is nog 

veel meer leuks te vinden. 

 

Misschien hebben jullie thuis wel supermarkt-tijdschriften over zoals de Allerhande / Plusmagazine, of bijvoorbeeld 

foldertjes? Ze zijn van harte welkom, zodat we plaatjes kunnen zoeken die bij de bakker horen!  

 

Ook welkom: makkelijke receptjes die we op school met de kinderen kunnen maken! En als u thuis wel eens samen 

met uw kind(eren) bakt, is het ook leuk als uw kind daarvan op school foto’s mag laten zien! 

 

U kunt tips/recepten/foto’s e.d. natuurlijk ook altijd doormailen via kindcentrumdewieken@komkids.nl! 

 

En verder: 

 

Vandaag is Tamim bij ons gestart en Piotr komt vanaf 16 november bij ons spelen. Van harte welkom! 

Julia viert net voor de kerstvakantie bij ons haar vierde verjaardag en gaat in januari beginnen op de basisschool. Heel 

veel plezier en een goede tijd daar toegewenst! 
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Jarigen:  

15 november: Lara wordt 3 

1 januari: Julia wordt 4 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 4 december vieren we hier op school het Sinterklaasfeest. Hoe we dat precies gaan 

doen, daar wordt achter de schermen nog druk aan gewerkt, maar álle kinderen (dus ook 

kinderen die er normaal niet op vrijdag zijn) zijn dan welkom. Meer informatie hierover volgt 

nog! 

 

 

 

Kerstfeest 

Dit geldt ook voor het kerstfeest. We vieren dat op donderdag 17 december.  

Ook hierbij zijn álle kinderen welkom. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

 

 

Woensdag 16 december open in plaats van vrijdag 18 december 

De schoolkinderen hebben op vrijdag 18 december een lesvrije dag, waardoor de school dan dus gesloten is. Om 

hierbij wat beter aan te sluiten wil ik de kinderen die normaal op vrijdagen komen, uitnodigen om die week op 

woensdag 16 december te komen. Dus de vrijdag-kinderen zijn die week dan eenmalig welkom op woensdag, 

waardoor ook de peutergroep op vrijdag 18 december al gesloten zou zijn. Natuurlijk hoor ik graag van de vrijdag-

ouders of ze hiermee akkoord gaan! 

 

 

We zijn gesloten.... 

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari, i.v.m. de kerstvakantie. 

 

 


