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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Vakantie van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen,  
spelen en werken over allerlei dingen die met vakantie te maken hebben. In dit thema luisteren 
kinderen naar elkaars vakantieverhalen en onderzoeken ze de verschillende manieren waarop je 
vakantie kunt vieren. 
 
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!

Vakantiekaarten
Ga samen naar een winkel waar ze ansichtkaarten uit uw woonplaats verkopen. Bekijk hoeveel 
soorten kaarten van Groeten uit … er zijn. Kies de mooiste uit. Koop er een postzegel bij. Doe net of 
jullie op vakantie zijn in jullie eigen woonplaats. Wie zou je dan een kaart sturen? Opa en oma? Het 
buurmeisje? Wat schrijven en tekenen jullie erop? Post de kaart!

Vakantiefoto’s
Bekijk samen foto’s van vakanties die al zijn geweest. Waar zijn jullie geweest? Wat weten jullie er 
nog van? Haal samen herinneringen op. Doe een spelletje tijdens het bekijken van de foto’s: Ik zie, 
ik zie een bushalte. Uw kind zoekt in de foto naar de bushalte. Kies voorwerpen zoals het ijsje, de 
hoed, de tent, het badpak en de fiets. Daarna mag uw kind een detail op een andere foto uitkiezen. 
Hierdoor ontdekt u samen op de foto’s misschien elementen die nooit eerder zijn opgevallen.

Vakantiespelletjes
Bedenk samen wat een spelletje voor op reis is, bijvoorbeeld nummerbordenspelletjes, liedjes raden, 
buitenlandse woorden leren, wie het eerst een groene auto ziet, wie ben ik, enzovoort. Kies samen 
een spelletje uit om te doen. Doe bijvoorbeeld het spelletje met de gekleurde auto’s vanaf de bank 
voor het raam, vanaf het balkon of als jullie onderweg zijn.
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Vakantiehuis
Bouw samen een vakantiehuis of tent van doeken, dekens, stoelen, enzovoort. Maak het gezellig 
met kleedjes, kussens en tijdschriften. Drink limonade en eet wat lekkers in het vakantiehuis. Passen 
jullie er wel allebei in? Bespreek waar jullie op vakantie zijn en wat jullie allemaal willen gaan doen 
en zien. Maak een foto van jullie samen voor het vakantiehuis.
 
Samen lezen over vakantie
• De gele ballon door Charlotte Dematons. Uitgeverij Lemniscaat.
• Op reis met de auto door Pierre Winters. Uit de serie Willewete. Uitgeverij Clavis.
• Mijn leuke reis rond de wereld door Richard Scary. Uitgeverij Deltas Centrale. 
• Giegelvisjes door Carry Slee. Uitgeverij Dutch Media. 

Vakantie op internet
•  Zoek op YouTube naar vakantiefilmpjes of naar promotiefilmpjes van landen. Bijvoorbeeld: 

Midden-Zweden, kom je buiten spelen?
•  Op www.jufjannie.nl staat de link naar de app De zee voor de iPhone of iPad met een grote  

hoeveelheid woorden over de zee.
 
Thuisopdracht Vakantie
Bij deze brief zit een werkblad. Er staan lege foto’s op. Ga samen naar het reisbureau voor  
vakantiefolders of print een aantal plaatjes van internet. Hoe ziet jullie ideale vakantie eruit?  
Wat moet er in ieder geval zijn? Een zwembad of een speeltuin? Misschien willen jullie wandelen  
in een bos of juist een stad bekijken? Plak de vakantieplaatjes die het meest aanspreken in de  
lege foto’s. Neem het werkblad mee naar school als het klaar is.



Hoe ziet jullie ideale vakantie eruit? 
Waar is het? En wat kun je er doen? 
Plak plaatjes van jullie vakantie op  
de lege foto’s. 
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