
Kleuterplein ouderbrief © Malmberg ’s-Hertogenbosch 1

Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Een heel jaar rond van Kleuterplein. We praten, lezen, 
zingen, spelen en werken over allerlei dingen die met de vier verschillende seizoenen te maken  
hebben. Elk seizoen heeft zijn eigen kenmerken. Maar kan het ook sneeuwen in de lente? Schijnt  
de zon ook in de winter? Kinderen ontdekken de vier seizoenen in een thema. 
 
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.

Veel plezier samen!

Seizoenen op het balkon of in de tuin
Ga samen met uw kind naar buiten of ga samen voor het raam zitten. Welk seizoen is het nu? Waar 
kunnen jullie dat aan zien? Wat valt jullie op? Doe een spelletje. Vertel elkaar om de beurt wat je 
ziet. ‘Het is [seizoen] want ik zie […]. ‘ 
Iets moeilijker: vertel welk seizoen het niet is: ‘Het is geen lente, want er bloeien geen bloemen in  
de tuin.’

Seizoenen in de brievenbus
In de winkels is altijd goed te zien welk seizoen het is. Ook in de folders en kranten die door de  
brievenbus komen, zijn de seizoenen duidelijk, maar ze lopen altijd een beetje voor: tuinmeubels 
in de lente, herfstkleren in de zomer en sneeuwlaarzen in de herfst. Blader samen eens een stapel 
folders door. Zoek samen naar afbeeldingen die bij het seizoen passen. Welk woord hoort daarbij? 
Schrijf het erbij. (De paddenstoel, de kastanje, de appel, het blad, het strand,  …)

Seizoenen in de winkel
Sta tijdens het boodschappen doen eens stil bij groenten en fruit in de supermarkt. Waar liggen 
bij de groente- en fruitafdeling de schappen echt vol mee? Zijn er erg veel appels en peren? Dan is 
het vast bijna herfst. Ligt er boerenkool en zijn er spruitjes? Dan is het winter. In de lente zijn er de 
eerste aardbeien en in de zomer kunnen we smullen van de kersen. Kies samen iets lekkers dat past 
bij het seizoen.
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Seizoenen bekijken (op internet)
•  Op www.school.tv/beeldbank kunt u een filmpje bekijken van een boom in alle seizoenen. Zoek 

op: De eik door alle seizoenen heen. Misschien ook leuk om eens zelf te doen met uw kind; in ieder 
seizoen maakt u één foto van dezelfde boom.

•  De seizoenen op de Waddeneilanden zijn altijd goed zichtbaar. Kijk eens samen naar de webcam 
van Ameland (www.vvvameland.nl).

Samen lezen over seizoenen
•  Seizoenen door Blexbolex. Uitgeverij Clavis. Een prentenboek om in te kijken en over te praten.
• Vos en Haas en de seizoenen  door Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing. Uitgeverij Lannoo. 
•   In de app Seizoenen van Juf Jannie leren de kinderen woorden over de seizoenen. Er zitten meer 

dan 600 zinnen in die met de seizoenen te maken hebben. Geschikt voor verschillende tablets en 
mobiele telefoons.

Thuisopdracht Seizoenen 
Bij deze brief zit een afbeelding van 4 ‘lege’ bomen. Maak samen de bomen af. Iedere boom laat zien 
welk seizoen het is: winter, lente, zomer en herfst. Alles mag: kleuren, verven, knippen en plakken. 
Bedenk samen met uw kind bij welk seizoen jullie beginnen. Kun je de takken zien? Maak ze dan. Zit 
er misschien nog een vogel in de boom? Neem de bomen mee naar school als ze af zijn.
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Maak samen de bomen af. Iedere boom laat zien welk seizoen het is: winter, lente, zomer, herfst. 
Alles mag: kleuren, verven, plaatjes plakken.


