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Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Dierentuin’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen
over allerlei dingen die met dieren te maken hebben. In dit thema komen dieren uit de dierentuin voorbij.
De kinderen verdiepen zich in verschillende diersoorten en hun bijzonderheden.
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 fijn om te merken dat hun ouders weten waar zij op school
mee bezig zijn.

Dieren in de winkel

Op posters, kaarten, folders en producten staan vaak dieren afgebeeld. Doe een spelletje als u bijvoorbeeld in
de supermarkt of in een winkelcentrum bent met uw kind: diegene die het eerst drie dierentuindieren heeft
gezien, is de winnaar. Of maak het moeilijker door elkaar opdrachten te geven als: Wie ziet het eerst een
beer? Wie ziet een plaatje van een slang?

De letter p hoort bij het thema ‘Dierentuin’

Elk thema heeft zijn eigen letter. De ‘p’ is de letter bij het thema ‘Dierentuin’. Benoem met uw kind thuis de
letter p door middel van spelletjes. Denk aan het zoeken van dierennamen: panda, pinguïn, papegaai,
panter... Of spelletjes met deze letter tijdens het koken: prei, plank, pan, pot, pollepel, peterselie... Buiten op
de fiets of vanuit de auto kan het ook: parkeren, parkeerplaats, prullenbak, nummerbord met de ‘p’... Benoem
kennissen of familie die de letter p in hun naam hebben: Paula, Paulien, Patricia, Paul...

Spelen met dieren

Veel spelletjes en speelgoed hebben met dieren te maken. Bouw samen een dierentuin en bepaal welke
dieren er te vinden zijn. Waar komen de hokken? Houd rekening met de mensen die door de dierentuin
moeten lopen. U kunt ook samen met uw kind een plattegrond van een dierentuin tekenen. Uw kind tekent
en u schrijft erbij welk dier er in het hok staat: de giraffe, de beer, de krokodil, de schildpad…

Dierenraadsels

Doe tijdens een moment van wachten met uw kind een spelletje waarbij dieren in verschillende categorieën
worden ingedeeld: Noem een dier dat vliegt. Noem een dier dat eieren legt. Noem een dier dat onder water
woont. U kunt ook dieren omschrijven zonder de naam te noemen: Het heeft een bruine vacht, het heeft
scherpe nagels, het is een gevaarlijk dier, het dier woont in Afrika… Geraden?
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Ouderbrief
Dieren op internet

• Op www.wnf.nl kunt u samen met uw kind allerlei dieren bekijken en er interessante feiten over lezen.
• Ook leuk om samen te bekijken zijn websites van dierentuinen, zoals www.dierenparkemmen.nl,
www.artis.nl en www.ouwehand.nl.
• Op www.africam.com zijn webcams te bekijken waar verschillende Afrikaanse diersoorten live te bekijken
zijn. Op safari dus!

Samen lezen over dieren
•
•
•
•
•
•

De dieren in de dierentuin door François Delebecque, Uitgeverij Gottmer
Eén jaar in Artis door Sieneke de Rooij, Uitgeverij Rubinstein
Kijk je ogen uit! door Jan Paul Schutten, Uitgeverij Gottmer
Van wie is die poep? door Stéphane Frattini, Uitgeverij Gottmer
De grootste, de gevaarlijkste en andere bijzondere dieren door Jozua Douglas, Uitgeverij Clavis
Van mug tot olifant door Ingrid en Dieter Schubert, Uitgeverij Lemniscaat

Thuisopdracht ‘Dierentuin’

Bij deze brief zit een werkblad. Op het werkblad staat een elfje. Een elfje is een gedicht van elf
woorden. Het gedicht bouwt langzaam op: het begint met één woord, dan twee woorden, drie
woorden, vier woorden en het eindigt met één woord. Dit elfje gaat over een dier. Lees het voor.
Weet uw kind over welk dier het gaat? Maak samen een elfje over een ander dier. Als het elfje
af is, kan hij of zij er een tekening bij maken. Geef daarna het werkblad mee naar school.
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Werkblad voor thuis

bamboe
zwart wit
grote, zwarte ogen
mooiste in de dierentuin
knuffelbeer
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