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Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Bouwen’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen
over allerlei dingen die met bouwen te maken hebben. De kinderen leren over verschillende beroepen in de
bouw en over materialen en gereedschappen die bouwvakkers gebruiken. Ook maken ze bouwtekeningen.
En natuurlijk bouwen ze zelf!

Prentenboek en themaliedje

In dit thema staat het boek ‘Binnen bouwen, buiten bouwen’ van Nannie Kuiper centraal. Het is een boek op
rijm, met prachtige illustraties van Dagmar Stam.
In dit boek gaat het om de gebeurtenissen tijdens een ‘bouwdag’ in een kleutergroep:
Binnen bouwen, buiten bouwen,
alles kan en alles mag.
Iedereen loopt al te sjouwen,
want dit wordt een drukke dag.
Bij dit thema hoort ook een liedje over bouwen:
Bouwen
We bouwen met Lego.
We bouwen met blokken.
We bouwen een tent
met lappen en stokken.
We bouwen met dozen.
We bouwen met klei.
We bouwen van Kapla
een kinderboerderij.
Zullen we gaan fietsen?
Kijken bij de bouw.
Ze zijn net aan het graven.
Kom op, kom gauw!
We bouwen een toren.
We bouwen een huis.
We bouwen een keukentje
met een fornuis.
We bouwen een brug
die open en dicht kan.
De hele dag bouwen.
Daar houden wij van.
Zullen we gaan fietsen?
Kijken bij de bouw.
Ze zijn net aan het graven.
Kom op, kom gauw!
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Ouderbrief
Bouwen onderweg

Er wordt altijd wel ergens gebouwd in de stad of in het dorp. Neem eens een omweg langs een bouwplaats
als u samen met uw kind op pad gaat. Sta even stil bij wat er te zien is. Wie ziet een ladder, zand, een steiger?
Zijn er bouwvakkers? Wat zijn ze aan het doen? Dragen ze een helm? Wie weet merkt u dat uw kind nieuwe
woorden heeft geleerd over de activiteiten op een bouwterrein. Maak zo mogelijk foto’s om ze later thuis
samen te bekijken.

Bouwen met speelgoed

Heeft uw kind speelgoed zoals Duplo, Lego of K’NEX? Maak dan tijd om samen te bouwen aan een project.
Bespreek wat u met uw kind gaat bouwen. Een huis of een brug? Maak eventueel samen eerst een bouw
tekening (een schets). Hoe moet het bouwwerk eruit komen te zien? Bekijk of u genoeg materialen heeft.
Bouw samen aan het bouwwerk. Maak een foto van het resultaat. Uw kind mag de foto op school laten zien.

Bouwen met gereedschap

Haal het in huis aanwezige gereedschap tevoorschijn. Bekijk samen wat er allemaal is. Benoem elk stuk
gereedschap. Doe daarna een spelletje. Leg drie (en als het goed gaat meer) stuks gereedschap neer. Denk
aan een hamer, schroevendraaier en zaag. Laat uw kind de ogen sluiten. U haalt een stuk gereedschap weg.
Uw kind mag raden welk gereedschap weg is. Draai dan de rollen om.

Buiten bouwen

Bouw buiten samen een huis of hut waarin uw kind kan spelen. Gebruik alles wat buiten beschikbaar is:
takken, hout, stenen, plastic enzovoort. Bedenk samen wat stevige constructies zijn en wat je daarvoor nodig
hebt. Maak het bouwen makkelijker door ook touw, lappen en eventueel een hamer met spijkers te gebruiken.

Thuisopdracht ‘Bouwen’

Verzamel een aantal kleine gereedschappen zoals een schroevendraaier, een tang, een sleutel, schroeven,
spijkers en een zaagje. Bij deze ouderbrief zit een werkblad. Laat uw kind gereedschap uitkiezen en in de
gereedschapskist op het werkblad tekenen. Laat uw kind het gereedschap inkleuren. Als het werkblad klaar is,
mag uw kind het meenemen naar school.
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Werkblad voor thuis
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