
  

 

 

 

Over het thema 

 
Het nieuwe thema voor de aankomende periode is: ‘Hoera het is lente!’ Zo langzaamaan gaat alles groeien 
en bloeien en ook de dieren krijgen vaak weer jonkies. Genoeg te 
ontdekken dus!  
Als startactiviteit willen we samen met de ouders en alle kinderen een 
bezoekje brengen aan de educatieve tuinen in Schiedam-Noord, zodat de 
kinderen met eigen ogen kunnen zien hoe planten en bloemen groeien. 
Hierdoor kunnen zij ook een beter beeld vormen over hoe onze eigen tuin 
er uit moet komen te zien. 
Daarna gaan wij op de Peutertuin ook zaadjes zaaien en bolletjes planten, 
zodat we een eigen Peutertuin-tuin creëren. 
Verder brengen we nog een bezoekje aan de BOKO, de bloemenwinkel verderop in de straat. Door hier 
eens een kijkje te nemen zien de kinderen wat er allemaal in een bloemenwinkel verkocht wordt. Hierna 
kunnen wij zelf aan de slag om bloemen en planten te knutselen, zodat wij onze eigen bloemenwinkel 
kunnen beginnen. 
En met een beetje geluk kunnen we ook nog een kijkje nemen als de mega bloembakken die voor ons 
raam geplaatst zijn, gevuld worden.  
Tijdens het spelen en ontdekken binnen dit thema werken wij ongemerkt aan verschillende doelen. 
Zo leren de kinderen om af en toe op hun beurt te wachten, behulpzaam te zijn en hoe ze nu eigenlijk het 
makkelijkst hun kwastje vast kunnen houden als ze aan het verven of plakken zijn. 
Er wordt altijd veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en we zullen dan ook aan de hand van 
vertelplaten praten over wat daar allemaal op te zien is.  
Als de kinderen bezig zijn met het inrichten van ‘de tuin’, dan leren ze nieuwe begrippen zoals, voor, 
achter, naast, ver en dichtbij. Dit zijn allemaal meetkundige begrippen die spelenderwijs aan bod komen. 
 

Wat lezen we? 

   

 
Het verhaaltje van Jan, de boer uit het boek van Dick Bruna staat deze 
periode centraal. Dit boekje gaat  over het zaaien van zaadjes die uiteindelijk 
uitgroeien tot heuse bloemen. 
Uiteraard worden er nog veel meer boekjes gelezen, al dan niet aansluitend 
aan dit thema. Het is tenslotte heel belangrijk om elke dag minstens 15 
minuten voor te lezen. 
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Wat spelen wij? 

 
De themahoek zal omgebouwd worden tot bloemenwinkel. Hierin kunnen zelfgemaakte bloemen verkocht 
worden. Ook gaan we met de kinderen een tuin maken, waar lekker gepicknickt of een boekje gelezen kan 
worden. Zo halen we de lente in huis. 
Ook zal er op verschillende manieren geëxperimenteerd worden. Bijvoorbeeld met het verven van witte 
bloemen, door het water een kleurtje te geven en door het wegen en afmeten van dierenvoer. 

 

Wat maken wij? 

 
Naast de bloemen voor de bloemenwinkel maken we ook versieringen voor in het 
lokaal, zoals bijtjes en vlinders etc. Door te zaaien en bolletjes te planten dragen de 
kinderen zelf zorg voor het groeiproces. Want er moet toch echt af en toe water 
gegeven worden (maar niet te veel…). 
In de bouwhoek kunnen met blokken hokken gemaakt worden voor de verschillende 
dieren die jonkies krijgen.  

 

Woordenschat 

 
We zoeken weer zoveel mogelijk bijpassende LOGO3000-platen uit voor aan de muur. Ook maken we 
gebruik van verschillende woordkaarten waarop afbeeldingen te zien zijn van bloemen, planten en dieren. 
Er zal veel gesproken worden over groeien en bloeien en ook woorden zoals aarde, scheppen, water 
geven, planten, veel en weinig etc. zullen veelvuldig aan de orde komen. Gaandeweg het spel zullen de 
kinderen steeds meer nieuwe woorden bijleren. 

 

Wat zingen wij? 

 
Voorbeelden van leuke liedjes  en versjes bij dit thema:  
Ik weet dat de lente komt. 
Een krokus en een tulp en een hyacint.  
Krokusbolletje. 
Een koetje en een kalfje. 

 

Leuk voor en van thuis: 

 
Zoals in het begin van deze brief al even aan de orde kwam, willen wij bij dit thema een bezoekje brengen 
aan de educatieve tuinen in Schiedam-Noord. Het is de bedoeling dat dit een gezamenlijk uitje wordt met 
alle ouders en kinderen. Naast een rondleiding door de tuinen waarin er geroken en geproefd kan worden, 
gaan de ouders en kinderen ook samen creatief aan de slag. Verdere uitleg volgt in een aparte uitnodiging. 
Mocht er iemand zijn die kleine tuinstoeltjes heeft of overige aankleding wat bij dit thema hoort, dan 
houden wij ons van harte aanbevolen. 

Ook op YouTube zijn verschillende digitale prentenboeken te zien. Eén van de voorbeelden is Karel in de 
lente . Als u deze heeft aangeklikt, dan ziet u vanzelf nog vele andere ideetjes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn5oy2tfYW4
https://www.youtube.com/watch?v=Fn5oy2tfYW4


En verder: 

Jarigen in deze periode: 
13 maart: Damian wordt 3 jaar 
04 april:   Sara wordt 3 jaar 
24 april:   Faye wordt 3 jaar 
04 mei:    Isaac wordt 3 jaar 
 
Let op:  
- maandag 20 maart zijn wij (in tegenstelling tot wat op de kalender staat) gewoon open! 
- maandag 17 april zijn we gesloten i.v.m. Pasen. 

 
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, dan horen we het graag! 

 
Vriendelijke groeten, 

 
Hester en Annewil. 

 

 

 

 

 
 


