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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Post van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, spelen  
en werken over allerlei dingen die met post te maken hebben. Welke weg legt een brief af en hoe 
kun je eigenlijk ook post versturen? E-mail, internet en mobiele telefoons zijn ook onderdeel van  
dit 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!

Post op straat
Bekijk samen eens de huisnummers bij jullie in de straat, de wijk of in de flat. De postbode gebruikt 
de huisnummers om de post op de juiste plek te bezorgen. Zijn het veel of weinig nummers? Welke 
getallen zijn het? Op welk huisnummer wonen jullie? Doe een spelletje: Zoek een huis waar je  
bijvoorbeeld het cijfer 2 in het huisnummer ziet. Zoek een brievenbus met een huisnummer waar  
je een 0 ziet. Varieer met verschillende cijfers.

Post thuis
Laat uw kind de post uit de brievenbus halen. Bekijk de post samen goed. Lees voor wat erop staat: 
de naam, de straat en huisnummer en de woonplaats. Neem een markeerstift en laat uw kind een 
streep zetten onder alle woonplaatsen op de enveloppen of kaarten. Gebruik een andere kleur voor 
de namen en de huisnummers. 
Tip: Stuur uw kind post en laat uw kind de post ophalen. Ontdekt uw kind zelf dat deze post voor 
hem of haar is?

Postzegels sparen
Spaar eens een tijdje de postzegels van de post die binnenkomt bij u thuis. Knip ze uit en bewaar ze 
tot jullie een klein stapeltje hebben. Laat uw kind de postzegels sorteren. Welke zijn dezelfde?  
Welke postzegels hebben dezelfde cijfers? Welke postzegels hebben bijzondere plaatjes? Leg alle 
postzegels in de vorm van het cijfer dat het vaakst voorkomt op de postzegels.  
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Postbode
Komt u samen met uw kind een postbode in uw buurt tegen? Knoop even een gesprekje aan.  
Vertel de postbode over het project op school en vraag of uw kind even in de posttas mag kijken. 
Misschien wil uw kind wel iets vragen aan de postbode? 

Post op internet
•  Op www.hetspinternet.nl wordt in kleutertaal uitgelegd hoe het internet werkt en hoe je  

berichten kunt versturen.
•  Zoek op YouTube naar het lied De brievenbus wou niet meer van Annie M.G. Schmidt. Een mooi 

verhalend lied over een brievenbus om samen naar te luisteren. 
•  Voor de iPad is er de app Maily, waarbij kinderen zelf een e-mail sturen naar bijvoorbeeld opa  

en oma.

Samen lezen over de post
•  De zeven postbodes door M. Wise Brown uit de Gouden Boekjes serie. Uitgeverij Rubinstein B.V. 
•  De trouwe dienaar door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold B.V.
•  In de iBookstore vindt u het ‘meelees e-boek’ van Mus op het net door Rian Visser. Uitgeverij  

Books2download. Geschikt voor iPad, iPhone of iPod touch. 

Thuisopdracht Post 
Bij deze brief zit briefpapier. Maak samen met uw kind een brief voor alle kinderen en de leerkracht 
van de groep. Schrijf en/of teken samen met uw kind in de brief wat jullie hebben beleefd tijdens 
het thema post. Zijn jullie bij een brievenbus geweest? Of in het postkantoor? Of hebben jullie een 
brief met een mooie postzegel ontvangen? Doe de brief in een envelop, plak er een postzegel op en 
stuur de brief naar school.  
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Schrijf en/of teken samen een brief naar school op dit briefpapier . Stuur hem op.


