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Ouderbrief

Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema ʻWinterʼ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen over allerlei 
dingen die met de winter te maken hebben. 

De kinderen kijken, voelen en beleven de winter. We werken vanuit het prentenboek ʻPlof!ʼ over Veldmuis. 
Hij ontdekt dat het sneeuwt, maar omdat hij nog nooit eerder sneeuw gezien heeft, begrijpt hij niet goed 
wat er gebeurt. 
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en 
een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op 
school mee bezig zijn.

Hoe kleed je je aan in de winter?
Bekijk samen eens welke kleding je draagt als het koud is. Benoem de kleding en laat uw kind vertellen waar 
je het draagt: aan je voeten, benen, handen, om je hals of op je hoofd.

Planten en dieren in de winter
Kijk naar buiten, naar de bomen en de struiken. Hoe ziet het er buiten uit in de winter? Er zitten geen 
bladeren aan de bomen en planten. Hoe komen de dieren de winter door? Kunnen wij ze helpen omdat ze 
geen eten kunnen vinden?

Vriezen en dooien
Als het vriest, zet dan voor dat uw kind naar bed gaat een bekertje water buiten. Kijk ’s morgens samen of het 
ijs geworden is. U kunt het ook omdraaien: als het sneeuwt, zet dan een bakje sneeuw binnen en kijk wat er 
gebeurt.

Rijmen met de winter
Doe samen een rijmspelletje met woorden die met de winter te maken hebben.
• Wat rijmt op sneeuw? (geeuw)
• Wat rijmt op slee? (twee)
• Wat rijmt op koud? (stout, oud)

Doe een wedstrijdje: hoeveel woorden weet jij die op ʻregenʼ rijmen? Rijm ook op (sneeuw)pop, (vet)bol, 
voer of ijs. Of maak samen heel veel onzinwoorden die rijmen: schaats, baats, gaats, draads…

De letter v 
Op school zijn we bezig met de letter v Thuis kunt u ook spelletjes met deze letter doen.
Bedenk winterwoorden die met een ʻvʼ beginnen, zoals: vogel, vos, vetbol, voeren, voederhuisje, (sneeuw)-
vlok, vriezen, vorst. 
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Ouderbrief

Het weer op tv
Kijk naar buiten. Probeer samen te voorspellen wat voor weer het morgen zal zijn. Maak er
tekeningetjes van: een wolk, sneeuw en regen… Kijk op deze dag samen naar het weerbericht aan het eind 
van het (Jeugd)journaal. Klopt jullie voorspelling? Wordt op tv hetzelfde gezegd?
Controleer samen de volgende dag of de voorspelling is uitgekomen.

De vogels helpen
Maak samen met uw kind een pindaketting voor de vogels en kijk of de vogels er van gaan snoepen. 
Maak van resten hout samen een voederhuisje.

Knutselen
Bewaar een melkpak en laat uw kind het schilderen of beplakken met papier. Knip een gat in alle vier de zijde. 
Een touwtje erdoor en zaad erin, en uw kind heeft een leuk voederhuisje.

Samen lezen of voorlezen
In de bibliotheek zijn veel leuke boeken te vinden over de winter: informatieve boeken, prentenboeken en ook 
leesboekjes.

Thuisopdracht winter
Bij deze brief zit een werkblad. Leg een thermometer buiten en kijk een week lang hoeveel graden het die dag 
is: noteer dat in de tabel onderaan de kleurplaat. Kijk na een week samen met uw kind terug. Wanneer was 
koudste dag? 
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Werkblad voor thuis

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
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