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De zomervakantie zit er weer op en we gaan met zijn allen weer een fijn schooljaar tegemoet. We 

moeten natuurlijk wel weer even in het schoolritme komen. Hier alvast wat praktische tips waarbij u uw 

kind kunt ondersteunen en begeleiden bij het herpakken van het schoolritme: 

 Wanneer u op school komt hangt uw kind de jas aan de kapstok en stopt de rugtas met het 

tussendoortje in de daarvoor bestemde bakken.  

 Bij binnenkomst in de klas kiest het kind waaraan het wil gaan werken op het planbord naast de 

computers. De blauwe kast staat voor taalactiviteiten, de rode kast voor rekenactiviteiten en de gele 

kast bevat zintuiglijk ontwikkelingsmateriaal en puzzels, de roze kast bevat knutsel- en 

constructiemateriaal.  

 We starten de dag met werken, er wordt dan nog niet in de hoeken gespeeld. De klas is vanaf 08:15 

open. 

 Uiterlijk 08:25 uur vragen we u afscheid te nemen van uw kind. Om half negen gaat de deur van de 

klas dicht en starten we met de les.  

 Het kan weleens gebeuren dat u uw kind iets later naar school brengt, bijvoorbeeld vanwege een 

doktersbezoek, wij vragen u dan op de gang afscheid te nemen van uw kind en het kind alleen de 

klas in te laten komen. Zo worden ook de andere kinderen zo min mogelijk gestoord. 

 

We starten het schooljaar door in de kring samen met de kinderen terug te blikken op de 

zomervakantie. Daarna nemen we samen de regels en afspraken in en om de school en in de klas 

door, deze zullen ook regelmatig worden herhaald. In groep 1 -2 werken we rondom thema’s. De 

aankomende periode zal in het teken staan van het thema: “Zomer” 

 

Het schatkist verhaal “De leukste zomer van Olifant”, zal worden voorgelezen.  

 

Samenvatting van het ankerverhaal: 

Olifant, Beer en Neushoorn besluiten om een poosje naar het bos te gaan. Het is zo warm. In het bos is 

het koeler en kunnen ze lekker zwemmen. Maar het lukt Olifant niet om lekker uit te rusten. Een paar 

keer moet hij terug naar huis, omdat hij iets vergeten is. Totdat hij een slim idee heeft ...  
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Binnen het thema zullen een aantal begrippen centraal staan en er worden diverse taal en 

rekenspelletjes uitgevoerd. Tevens geeft dit thema gelegenheid om terug te blikken op de 

zomervakantie. Niet alleen tijdens de kringactiviteiten zal het thema centraal staan, maar ook tijdens de 

werklessen en het spelen in de hoeken. 

 

De kinderen worden gestimuleerd om spullen mee naar school te nemen die bij het thema aansluiten. 

Hierbij kunt u denken aan: boekjes over het thema, ansichtkaarten of foto’s van de vakantie, enz. 

Elk thema worden er twee nieuwe letters aangeboden. We beginnen dit thema met de letter e van 

emmer, in de tweede helft bieden we de letter f  van fiets aan. De kinderen mogen spullen waarin ze de 

klank horen van de letter die we hebben aangeboden meenemen naar school. Deze bespreken we in 

de kring en krijgen daarna een plaatsje in de letterkast op de gang. Van de leerlingen in groep 2 wordt 

onder andere verwacht dat ze aan het eind van het schooljaar tenminste 15 letters kunnen herkennen 

en benoemen!  

 

Woordenschat 

In dit overzicht een aantal woorden dat gedurende dit thema aan bod komt. 

Juffrouw Wind  De zon schijnt Onthouden Er op uit 

Groep Zon Bedoeling Bibliotheek Uitgerust 

Kiezen Zomer Betekenen Camping  Regenbui 

Gisteren Warm Doorwerken Kamperen Warmte 

Morgen Olifant uitpraten Caravan Zonnig 

 

Boekentips: 

Super zomer       V. den Hollander 

Het vrolijke zomervoorleesboek    M. Busser 

Hennie de Heks aan zee     Valerie Thomas 

Kaatje in de zomer     L. Slegers 

 

Wist u dat: 

-er regelmatig foto’s en filmpjes worden geplaatst op de website en Facebookpagina? 

-dat http://deroedel.yurls.net pagina aansluit bij de actuele thema’s in de klas? 

-de bibliotheekbus op dinsdag bij de school staat geparkeerd en dat leerlingen gratis (met een  

 bibliotheekpasje) boeken mogen lenen? (aanvraagformulier kunt u bij de leerkracht verkrijgen) 

 

LET OP 

De kleuters worden na schooltijd bij het kleuterhek opgehaald.  

Kleuters waarvan de ouder(s) er nog niet zijn blijven bij de leerkracht. 

http://deroedel.yurls.net/


Haalt iemand anders dan uzelf uw kind uit school, laat dit de leerkracht dan tijdig weten.  

Liedjes en versjes 

 

Olifantje in het bos 

Laat je mamma toch niet los 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan heb je straks nog spijt 

Olifantje in het bos 

Laat je mamma toch niet los 

 

Olifantje op het strand 

Geef je pappa toch een hand 

Anders raak je de weg nog kwijt 

En dan heb je straks nog spijt 

Olifantje op het strand 

Geef je pappa toch een hand 

 

Olifantje in de zee  

Ga je nog eens met mij mee  

Spetter spatter spetter spat,  

En dan wordt je lekker nat,  

Olifantje in de zee  

Ga je nog eens met mij mee 

 

De koning op vakantie 

 

Gaat de koning op vakantie 

fijn een dagje naar de zee 

dan wil hij wel zijn eigen stoelen 

en zijn eigen tafel mee. 

En hij wil zijn eigen borden  

zijn eigen pannen en zijn mok 

zijn eigen vorken - eigen messen 

en zijn eigen kippenhok. 

Hij wil zelfs zijn eigen badje 

en zijn eigen grote bed 

daarom heeft men het paleis 

maar op een vrachtwagen gezet 

 

Het weer 

  

Goedemorgen mevrouw,  

goedemorgen meneer, 

kunt u mij vertellen wat is het voor weer? 

Regent het nu buiten, 

schijnt de zon vandaag 

of waait er harde wind? 

Dat is wat ik vraag. 

Goedemorgen mevrouw,  

goedemorgen meneer, 

kunt u mij vertellen wat is het voor weer? 

Phil de olifant 

  

Phil de olifant, Phil de olifant, 

is de allerdikste van het hele land. 

Met z'n zwangelslurf en z'n flapperoor. 

lange witte tanden, hij weegt meer dan 1000 

pond. 

Op z'n grijze poten stampt hij vrolijk in het 

rond. 

Retteketet! doet z'n trompet. 

's Avonds gaat hij soezen, snurken, slapen 

in z'n bed. 

En hij spuit dit liedje weg met zijn 

slurftrompet. 

 

 



 

Kleurplaat 

 

 

 

 


