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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Winkel van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen,  
spelen en werken over allerlei dingen die met de winkel te maken hebben.  
De kinderen maken zelf spullen om te verkopen, ze maken folders en prijskaartjes.  
Zo ontdekken kinderen dat er meer achter een winkel zit dan alleen de producten die er worden 
verkocht. 
 
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!

De winkel in de stad (of het dorp)
Bent u met uw kind in een winkel? Vraag dan of uw kind weet wat voor winkel het is. Waar kun je 
dat aan zien? Vertel uw kind van tevoren wat u nodig heeft en laat uw kind vertellen in welke  
winkel u dat moet gaan halen. Laat uw kind een keer een vraag stellen over een bepaald product 
aan het winkelpersoneel. En laat uw kind een keer betalen bij de kassa.

De winkel in huis
Op school kunnen de kinderen winkeltje spelen. Dat doen kinderen heel graag! Richt thuis een 
hoekje in waar uw kind een poosje met zijn eigen winkeltje kan spelen. Gebruik materialen die in 
huis zijn: een krukje of klein tafeltje als winkel. Een dienblad als etalage. Een portemonneetje met 
muntgeld om mee te betalen, een kassa of doosje dat als kassa dient, spulletjes om te verkopen en 
zakjes en tasjes om de spulletjes in te doen. Probeer iedere dag tien minuten te reserveren om iets 
te kopen in de winkel van uw kind. Wissel ook eens van rol.

Winkels in de brievenbus
Bekijk samen de folders die binnenkomen door de brievenbus. U kunt ook een krant samen bekijken 
op advertenties. Wat voor winkels komt u tegen in advertenties? Van welke winkels zijn de folders? 
Knip samen de logo’s uit van de verschillende (bekende) winkels en plak ze op een vel papier. Vraag 
uw kind goed naar de logo’s te kijken. Ze staan nu niet meer in de folder. Welke logo’s herkent uw 
kind nog steeds? 
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Winkelspelletje
Net boodschappen gedaan? Pak de boodschappen één voor één uit en doe samen het spelletje:  
Ik doe boodschappen en ik neem mee: … Noem iets op: wasmiddel. Nu mag uw kind. Ik doe  
boodschappen en ik neem mee: wasmiddel en … wortels. Probeer steeds de opgenoemde producten 
te gebruiken in de volgende zin. De zinnen worden steeds langer. Ik doe boodschappen en ik neem 
mee: wasmiddel, wortels en koekjes. Op de tafel liggen de spullen die zijn opgenoemd. Wie komt 
het verst zonder een vergissing te maken?

De winkel op internet
•  Kijk samen eens op de website van de supermarkt waar u vaak boodschappen doet. Wat is er  

allemaal te zien? 
• Zoek op YouTube het liedje Winkeltje spelen van Jip en Janneke op.
 
Samen lezen over de winkel
• Boris doet boodschappen door Dick Bruna. Uitgeverij Mercis Publishing B.V.
• Lassa doet boodschappen door Esther en Kirsten Plomp. Uitgeverij Scala.
•  Haas wil worteltjestaart door Annemarie Bon. Uitgeverij van Holkema & Warendorf. Dit boek is 

ook als digitaal prentenboek te bekijken op internet: www.bibliotheekbreda.nl,  
zoek op worteltjestaart.

Thuisopdracht Winkel
Bij deze brief zit een werkblad. Maak van een supermarktfolder samen met uw kind een  
boodschappenlijstje. Knip de producten uit die u kunt gebruiken. Plak ze op een vel papier.  
Neem de boodschappenlijst mee naar de winkel. Uw kind kan zelf de producten bij elkaar zoeken.  
Eenmaal thuis kunt u samen de lijst nalopen. Nog wat vergeten of was er iets niet? Laat uw kind 
daar een kruis doorheen zetten. Neem het boodschappenlijstje mee naar school als het af is.
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Maak een boodschappenlijst met uitgeknipte (benodigde) producten uit een supermarkt-folder. 
Doe samen boodschappen.
Na afloop iets vergeten of waren bepaalde producten er niet? Zet daar een kruis door.


