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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Sneeuw en ijs van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen, 
spelen en werken over allerlei dingen die met sneeuw en ijs te maken hebben. Als er sneeuw en ijs ligt, 
is het koud en heb je warme kleren nodig om erin te spelen. Bij ons is er meestal alleen sneeuw en  
ijs in de winter, maar er zijn landen waar het altijd koud is. De kinderen verdiepen zich in de  
natuurverschijnselen sneeuw en ijs. 
 
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!

IJs in huis
Zorg dat er ijsklontjes in de vriezer liggen. Haal er voor ieder een ijsklontje uit. Doe een wedstrijdje:  
wie laat zijn ijsklontje het snelst smelten? Wie bedenkt de slimste manier? Doe het spelletje daarna 
nog een keer, maar sluit bepaalde manieren uit, zoals op de verwarming of onder de warme kraan. 
 
Sneeuw en ijs buiten
Is er sneeuw of ijs buiten? Neem een bakje en stop er samen sneeuw of ijs in. Neem het mee naar  
binnen. Bekijk het goed. Doe een spelletje: neem allebei een beetje ijs en zoek een plek waar het ijs het 
snelst is gesmolten. Leg ook wat sneeuw of ijs in de vriezer en haal het er na een uur weer uit. Wat is er 
gebeurd? Zet een bakje water buiten als het vriest. Kijk de volgende dag samen naar het resultaat.

Vogels in sneeuw en ijs
Maak samen iets lekkers voor de vogels die het in de winter moeilijk vinden om eten te vinden. Neem 
een stokje (plantenstokje) en maak een lus aan de bovenkant van ijzerdraad of een touwtje. Bedenk 
samen welk eten vogels lekker zouden vinden. Doe aan het stokje: stukjes appel, stukjes brood, wortel. 
Schuif de hele stok vol. Hang de stok buiten. Kijk samen of er vogels komen eten. 

Rijmen met sneeuw en ijs
Doe een rijmspelletje met woorden voor kledingstukken. U zegt een woord en uw kind bedenkt een 
rijmwoord. Laat uw kind woorden rijmen op: de hoed, de muts, de sjaal, de rits, de neus, de want, de 
das, … Als het goed gaat, breng er dan wat snelheid in: snelrijmen. Want-kant! Jas-pas!
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Sneeuw en ijs bekijken (op internet)
•  Typ in bij YouTube: ijskristallen of water crystals. Er staat een grote collectie aan filmpjes die  

ijskristallen van dichtbij tonen.
•  Zoek op YouTube naar de sneeuwman. Daar vindt u het liedje en het verhaal van de sneeuwman, 

naar het boek van Raymond Briggs. 

Samen lezen over sneeuw en ijs
•  Kikker en de sneeuwman door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold. Er is ook een boek van Kikker in 

de kou, dat eveneens heel goed bij het thema past.
•  Het vrolijke wintervoorleesboek door Marianne Busser & Ron Schröder. Uitgeverij Van Holkema & 

Warendorf.
•  De Noordpool en de Zuidpool uit de serie Willewete door Pierre Winters. Uitgeverij Clavis.
• De sneeuwman door Raymond Briggs. Uitgeverij Rubinstein B.V.
 
Thuisopdracht Sneeuw en ijs 
Sneeuwvlokken hebben allerlei prachtige vormen. Maak samen met uw kind een sneeuwvlok. Bij 
deze brief zit een werkblad met een witte zeshoek. Knip de zeshoek uit en vouw hem twee keer 
dubbel. Knip nu aan alle kanten vormen uit: halve rondjes, driehoekjes, rechthoekjes. Vouw het 
papier open om te kijken wat er nog meer vanaf geknipt kan. Neem de sneeuwvlok mee naar school 
als hij klaar is.
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Knip een sneeuwvlok. Nodig: een schaar.
Knip de zeshoek uit en vouw hem 2x dubbel. 
Knip nu aan alle zijkanten vormen uit: halve rondjes, driehoekjes, rechthoekjes. 
Vouw het papier open om te kijken. Kan er nog meer worden geknipt? 
Zo ja, vouw de zeshoek weer dicht en knip er nog een vormpje bij. 
Klaar? Neem de sneeuwvlok mee naar school.


