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Op de Gertrudis zijn we bezig met het thema ‘Vakantie’ van Kleuterplein. We praten, lezen, 
zingen en spelen over allerlei dingen die met vakantie te maken hebben. 
In deze ouderbrief leest u wat we in de klas doen en geven we een aantal ideeën voor 
activiteiten die u thuis samen met uw kind kunt doen. 
 
Het prentenboek 
In de klas lezen we het prentenboek ‘De wilde vakantie van Zwijn’. Een prachtig boek op rijm 
geschreven door Maranke Rinck en geïllustreerd door Martijn van der Linden. 
Zwijn wil met vakantie. Ver weg op avontuur. Zwerven door de bossen. Eten koken op een 
vuur. Welke avonturen Zwijn en zijn vrienden beleven, hoort u vast en zeker van uw kind. 
In de bibliotheek zijn veel boeken over het thema ‘Vakantie’ te vinden. Denk aan 
informatieve boeken over landen, de zee, de bergen en het bos. Het is natuurlijk sowieso 
leuk om op vakantie boeken mee te nemen uw kind! 
 
Liedje 
In de klas zingen we het liedje ‘Welkom in de tent’. 
 
Hee, hoi, hee 
Leuk dat je er bent 
Welkom in de tent 
Welkom in de tent 
 
Hee, hoi, hee 
Leuk dat je er bent 
Welkom in de tent 
Welkom in de tent 
 
Ik heb een slaapzak 
Een rode slaapzak 
Daar kruip ik lekker in 
Als de avond begint 
 
Ik heb een luchtbed 
Een lichtblauw luchtbed 
En als ik daarop lig 
Dan doe ik gauw mijn ogen dicht 
 
Hee, hoi, hee 
Leuk dat je er bent 
Welkom in de tent 
Welkom in de tent 
 
Hee, hoi, hee 
Leuk dat je er bent 
Welkom in de tent 
Welkom in de tent 
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Ik heb een zaklamp 
Een zwarte zaklamp 
Die is voor een beetje licht 
Als het buiten donker is 
 
Ik heb een rugzak 
Een gele rugzak 
Daarin neem ik alles mee 
Behalve de tv 
 
Hee, hoi, hee 
Leuk dat je er bent 
Welkom in de tent 
Welkom in de tent 
 
Hee, hoi, hee 
Leuk dat je er bent 
Welkom in de tent 
Welkom in de tent 
 
Nieuwe woorden 
Uw kind leert veel nieuwe woorden, zoals de haring (van een tent), de luifel, de ansichtkaart, 
de hangmat, de 
zonnebril, het dekbed, de deken, de slaapzak, het luchtbed, het dal, de heuvel, de beek, de 
barbecue, de tent, 
de caravan, het hotel, het badpak, de bikini, de zwembroek, de zeilboot, het ijs, de ijscoman, 
de sandaal, de 
slipper en zwemmen. 
 
Koffer inpakken 
Laat uw kind zelf een koffer inpakken. Wat vindt hij of zij belangrijk om mee te nemen? Past 
het er allemaal in? 
 
De letter z 
Op school zijn we bezig met de letter z. Thuis kunt u ook spelletjes doen met deze letter. 
Woorden bedenken met de ‘z’ Bedenk woorden die met een ‘z’ beginnen, bijvoorbeeld: zon, 
zwembroek, zandbak, zee, zomer, zonnestraal en zonnebril. Woorden herkennen met de ‘z’ 
Zoek op een bladzijde in de krant of in een tijdschrift, of op een verpakking waarop tekst 
staat, naar de letter z. Laat uw kind de letter aanwijzen of omcirkelen.Geluidjes bedenken 
met de ‘z’ Er zijn een heleboel geluidjes te bedenken met zzzzzz… Het zoemen van een bij of 
een mug, snurkgeluidjes van iemand die slaapt, het geluid van een elektrische tandenborstel 
of een ander apparaat. Bedenk samen met uw kind een heleboel geluidjes met zzzzz. 
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Geheugenspelletje ‘Ik ga op reis en neem mee...’ 
Uw kind start het spel door te zeggen: Ik ga op reis en ik neem mee... Uw kind noemt iets 
wat hij of zij zou meenemen op reis, bijvoorbeeld een tandenborstel. Een andere gezinslid 
neemt bijvoorbeeld graag een knuffelbeer mee. Deze persoon zegt: ‘Ik ga op reis en ik neem 
mee... een tandenborstel en een knuffelbeer.’ Als iedereen is geweest, is de eerste speler 
weer aan de beurt. Wie een fout maakt, is af. U kunt het spel dan stoppen, opnieuw 
beginnen of doorgaan zonder de speler die af is, totdat er uiteindelijk nog maar één speler 
over is. Dat is de winnaar! 
 
Vakantiefolders 
Kijk samen met uw kind naar vakantiefolders. Droom weg bij andere landen. Vertel wat u 
weet over verre oorden en andere culturen. 
 
Vakantiefoto’s 
Bekijk met uw kind vakantiefoto’s van voorgaande jaren. Haal samen herinneringen op. 
Waar zijn we ook alweer geweest? Wat weet je er nog van? Doe spelletjes tijdens het 
bekijken van de foto’s: Ik zie, ik zie een zonnebril. Uw kind zoekt de zonnebril op de foto. Kies 
voorwerpen zoals het ijsje, de tent, het luchtbed, de bikini. Daarna kiest uw kind iets en 
zoekt u het op. 
 
Thuisopdracht ‘Vakantie’ (eigen keuze) 
Bij deze ouderbrief zit een werkblad om thuis met uw kind aan de slag te gaan met het 
thema ‘Vakantie’. Het is de bedoeling om de koffer te vullen met spullen die uw kind zou 
willen meenemen op vakantie. Teken, kleur, knip en plak alles in de koffer. Laat uw kind het 
blad meebrengen naar school. 
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