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Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Familie’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen over en spelen
met allerlei dingen die met familie te maken hebben. We hebben allemaal familie, maar bij iedereen ziet de
samenstelling er weer anders uit.
Ook staan we stil bij Moederdag en Vaderdag: de dag dat de moeders en vaders verwend worden.
Na het lezen van het prentenboek ‘Moederdag’ weet uw kind als geen ander hoe druk moeders het kunnen
hebben...
In het prentenboek maken de kinderen kennis met vier generaties vrouwen. Bespreek eens met uw kind
hoeveel generaties er in uw familie voorkomen. Leuk om deze vast te leggen op een foto.
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 erg fijn om te merken dat hun ouders weten waarmee zij op
school bezig zijn.

Familie in huis

Bekijk samen foto’s van uw familie. Vertel erover en beantwoord de vragen van uw kind. Praat vanuit het
gezichtsveld van uw kind: ‘Dit is jouw oma en dat is jouw oom’. Benoem ook de relatie die u met de persoon
heeft: ‘Jouw oom is mijn broer’.
Doe een spelletje. Omschrijf de persoon die op de foto staat: ‘Het is een man. Het is mijn vader. Het is jouw
opa. Wijs maar aan.’ Laat uw kind na elke aanwijzing raden.

Familie op de televisie

Kijkt uw kind graag televisie? Neem dan de tijd om mee te kijken. In veel kinderprogramma’s komen familierelaties voor: ouders met kinderen, opa’s en oma’s. Laat uw kind uitleggen wie bij wie hoort. Of kijk goed en
probeer samen de familierelaties te ontdekken.

Familie op straat

Het is niet altijd zo, maar familieleden kunnen op elkaar lijken. Een zoon die sprekend zijn vader is of een
broer en zus die als twee druppels water op elkaar lijken. Bespreek wie er in uw gezin op elkaar lijken. Hoe
lijken ze op elkaar?
Spreek van tevoren met uw kind af dat u familieleden gaat zoeken, als u samen het dorp of de stad in gaat.
Zoek bijvoorbeeld twee broertjes die op elkaar lijken. Wie ze als eerste heeft gevonden, mag de volgende
bepalen.
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Ouderbrief
Een familiehuis

Heeft uw kind Duplo of Playmobil? Of misschien een poppenhuis met poppetjes? Bouw dan samen een
familiehuis of laat het poppenhuis een familiehuis zijn. Wie wonen er? Wat doen ze de hele dag? Hoe heten
de kinderen? Waar wonen de andere familieleden van de poppetjes? Gaan er mensen trouwen?

Familie op internet

Fotograaf Frans Hofmeester heeft zijn kinderen iedere week kort gefilmd, al vanaf de geboorte. Het resultaat
is prachtig. In drie minuten zie je zijn kinderen ‘groot’ worden. Bekijk deze filmpjes eens met uw kind en
praat erover: http://vimeo.com/franshofmeester.

Thuisopdracht ‘Familie’

Bij deze brief zit een werkblad. Bespreek wie er bij uw familie horen. Uw kind maakt van elk familielid een
tekening. Hebt u een grote familie? Teken er dan een paar lijstjes bij op de achterkant van het werkblad.

Kleuterplein • Familie © Malmberg ’s-Hertogenbosch

Kopieerblad 21

Werkblad voor thuis
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