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Vakantie/vrije dagen; 

Pinksteren; 5 juni 

Zomervakantie; 7 juli tot 21 

augustus 

 

Schoonmaakdatum; 

donderdag 29 juni.  

Beste ouder/verzorger, 

Vanaf 5 juni t/m 6 juli 2017 werken wij met het thema “Lust jij dat 

ook”?Lekker eten daar houden we van, dus dat wordt smullen met dit thema. 

We starten het thema, waarbij het boekje “Rupsje Nooitgenoeg” interactief 

wordt voorgelezen. En bekijken we een dvd over eten. 

Boekentips; 

Wat eet jij vandaag 

Nijntje?/Dick Bruna 

Rupsje Nooitgenoeg/Eric Carle 

Een taart voor kleine beer/Max 

Veltkamp 

Jules heeft 

honger/A.Berebrouchs 

 

   

 

 

 

Thema; 

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en 

activiteiten gedaan. 

We gaan de huishoek/speelkeuken zo inrichten dat we spelenderwijs kunnen 

koken/bakken, tafel dekken en eten.  Tijdens dit spelen komen ontbijt, 

lunchen, avondeten en tussendoortjes aan bod. 

We gaan verschillende dingen proeven en ruiken., zoals fruit en brood beleg 

en meerdere lekkere dingen. 

We kijken welke kleur verschillende groenten en fruit hebben, benoemen de 

kleur en sorteren op kleur. 

Als afsluiting vieren we de laatste schooldag, buiten op het plein. Waarbij ze 

worden getrakteerd op iets lekkers. 
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Activiteiten voor thuis ; 

-Tijdens het eten benoemen wat je eet, is het gekookt of gebakken, is het 

lekker of niet lekker. 

-Eventueel Uw kind zelf de boterham laten smeren en beleggen, stimuleert 

het zelfvertrouwen van het kind. 

-Samen met Uw kind folders van supermarkt bekijken en levensmiddelen 

benoemen. 

-Samen met Uw kind naar de supermarkt. 

-Samen met uw kind tafel dekken, bordjes en bestek ,stoelen tellen voor de 

eters. 

 

Liedjes bij dit thema; 

-Smakelijk eten 

-Ik zag twee beren broodjes smeren 

-Appels aan de bomen,appels op de grond 

 appels in je handje ,lekker en gezond. 

Appels aan de bomen, appels op de grond 

Appels in je mondje , lekker en gezond. 

Appels aan de bomen, appels op de grond, 

Appels in je buikje , lekker en gezond. 

                  

Woordenlijst; 

groenten 

fruit 

broodbeleg 

tafelkleed 

place-mat 

ontbijten 

inschenken 

servet 

bestek 

borden 

aan tafel gaan 

eitje pellen 

opdienen 

lekker 

vies 

knoeien 

honger 

dorst 

avond eten 

lunchen 

tussendoortje 
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