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Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Lente’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen over
allerlei dingen die met lente en met groeien te maken hebben.
De kinderen ontdekken dat plantjes groeien, maar ook dat mensen en dieren groeien.
Van alles passeert de revue, van de eigen babyperiode tot het zaaien van zaadjes.
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 waarmee zij
op school bezig zijn.

Lente buiten

Ga eens samen op stap in een park, een grote tuin of het bos. Zoek samen naar bijzondere bomen of
planten. Laat uw kind zelf foto’s maken van een mooi blad, een bloem, een boom, het gras, de grond, een
knop, het water, een vogel of een hond. Probeer ook dingen te zoeken die zichtbaar in de groei zijn, zoals
ontluikende bloemen, bloesem of jonge dieren. Bekijk de foto’s bij thuiskomst.
Wat hebben jullie allemaal gezien?

Lente binnen

Koop tuinkerszaadjes. Neem een stuk stof (liefst katoen) en maak dat vochtig met een plantenspuit.
Bedenk samen in welke vorm jullie de zaadjes willen laten groeien. Het is leuk om bijvoorbeeld de naam van
uw kind in te zaaien of de vorm van een huis of een dier te maken. Strooi de zaadjes in een vorm op het stuk
stof. Laat uw kind de zaadjes iedere dag vochtig maken met de plantenspuit. Na een tijdje groeit de tuinkers
in de vorm die jullie hebben gekozen. En daarna: opeten maar! Tuinkers is lekker op een beschuitje of een
cracker.

Lentespelletje

In dit woordspelletje noemt u steeds een dier. Uw kind noemt vervolgens de naam van het jonge dier:
de hond – de puppy, de kikker – het kikkervisje (het donderkopje), de poes – de kitten,
het paard – het veulen, het schaap – het lammetje. Maak het moeilijker door het spelletje andersom te spelen.
Noem de naam van het jonge dier. Hoe heet de vader of moeder? Draai de rollen ook eens om en laat uw kind
een dier noemen.

Groeien op foto’s

Zoek foto’s van toen u zelf klein was en laat deze zien. Vergelijk de foto’s met de babyfoto’s van uw kind.
Zijn er nog babykleertjes van uw kind in huis? Haal deze tevoorschijn. Bekijk ze samen. Pak een meetlint en
meet de kleertjes van uw kind samen op. Meet nu uw kind. En uzelf. Schrijf de cijfers op in centimeters, zodat
uw kind het verschil in de grootte van de getallen kan zien.
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Ouderbrief
Samen lezen over de lente
•
•
•
•

Mijn fotoboek; mijn lijf door F. Michaud, Uitgeverij Luister
Kijk hoe ik groei! door Libor Drobny, Uitgeverij Rebo Productions
Opa Jan wint een olifant door Marius van Dokkum, Uitgeverij van Gorcum
Mama, wat zit er op mijn kop? door Yoko Heiligers, Uitgeverij Marmer

Lente op internet

•	Zoek op YouTube naar ‘time lapse flower’. U vindt dan filmpjes waarin de bloei van bloemen is te zien.
Fascinerend om samen naar te kijken.
•	Laat uw kind steeds een jong dier noemen. Zoek met Google afbeeldingen van het jonge dier. Bekijk er een
paar van dichtbij en ga dan weer verder met het volgende jonge dier. Of neem in plaats van jonge dieren
bepaalde soorten bloemen en planten die uw kind kent: madelief, paardenbloem, boterbloem, aardbeien.
Draai het ook eens om. Zoek iets op en laat uw kind raden wat het is.

Thuisopdracht ʻLenteʼ

Verzamel een aantal folders of kranten en zoek daarin samen naar planten, dieren of mensen; alles wat kan
groeien. Knip samen bijvoorbeeld aardappels uit, wortels, een kat of een hond, een kind of een volwassene.
Bij deze brief zit een werkblad met een woordveld. Plak de uitgeknipte plaatjes rondom het woord ‘groeien’.
Bij de afbeelding schrijft u het woord dat erbij hoort. Geef het woordveld mee naar school als het af is.
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Werkblad voor thuis
Zoek plaatjes die te maken hebben met groeien. Plak ze in dit woordveld.

groeien
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