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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Het weer van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, 
spelen en werken over allerlei dingen die met het weer te maken hebben. Wat is het vandaag voor 
weer? Is het weer voorspellen eigenlijk moeilijk? De kinderen kijken, voelen en beleven het weer. 
 
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!

Het weer in je kledingkast
Bekijk samen eens welke kleding er in de kledingkast van uw kind hangt. Zijn er kleren bij die je 
eigenlijk alleen aantrekt als het koud is? Of juist als het heel warm is? Maak samen stapels met 
kleding voor warm weer en voor koud weer. Welke kleding kun je gewoon het hele jaar door dragen? 
Maak daar een aparte stapel van.

Rijmen met het weer 
Doe samen een rijmspelletje met woorden die met het weer te maken hebben.  
Wat rijmt op sneeuw? Geeuw!  
Wat rijmt op regen? Wegen!  
Doe een wedstrijdje: hoeveel woorden weet jij die op regen rijmen? Rijm ook op zon, lucht en wind.  
Of maak samen heel veel onzinwoorden die rijmen: ijzel, pijzel, mijzel, knijzel, …

Het weer op tv
Kijk naar buiten. Probeer samen te voorspellen wat voor weer het morgen zal zijn. Maak er  
tekeningetjes van: een wolk, regen, zon, … Kijk op dezelfde dag samen naar het weerbericht aan  
het eind van het ( jeugd)journaal. Klopt jullie voorspelling? Wordt op de tv hetzelfde gezegd?  
Controleer samen de volgende dag of de voorspelling is uitgekomen. 
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Het weer buiten
Gaat u met uw kind naar buiten? Kijk dan samen eerst naar het weer. Laat uw kind adviseren welke  
kleding aan te trekken. Of doe het tegengestelde van de weersomstandigheden. Trek bij mooi  
weer een jas aan, doe een sjaal om en zet een muts op. Laat uw kind u helpen de juiste kleding aan 
te trekken. Doe onderweg samen een spelletje: Wie de meeste mutsen telt in een minuut. Wie het 
eerst iemand met groene slippers ziet. 

Het weer bekijken (op internet)
•  Het is leuk om het weer op andere plekken in Nederland te bekijken. Wat voor weer is het  

bijvoorbeeld op de Waddeneilanden of aan het strand? Kijk eens samen naar webcams van   
www.vvvameland.nl of www.scheveningenlive.nl.

•  Op www.buienradar.nl kunt u samen met uw kind kijken naar hoe de neerslag over ons land 
trekt. Op de website is veel te zien, zoals een motregenradar en een blikseminslagenradar. Er is 
ook een app van Buienradar.

Samen lezen over het weer
•  Mijn eerste boek over het weer door Simon Adams. Uitgeverij Gottmer. Eigenlijk een boek voor 

oudere kinderen, maar erg leuk om samen door te bladeren.
•  Ina wil naar buiten door Susanne Berner. Uitgeverij Lannoo. Een verhaal over het weer op rijm.

Thuisopdracht Het weer 
Nederlanders zijn altijd bezig met het weer. Ze hebben er ook vaak een mening over. Toch houdt niet 
iedereen van de zon. Er zijn ook mensen die blij worden van sneeuw.  
Bij deze brief zit een werkblad. Op het werkblad staan verschillende soorten weer. Van welk weer 
houden jullie? En waarvan niet? Teken samen gezichtjes bij het weer. Neem het werkblad mee naar 
school als het klaar is.
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Van welk weer houden jullie? En waarvan niet? Teken samen gezichtjes bij het weer.


