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Op de Gertrudisschool zijn we bezig met het thema ‘Nieuw schooljaar’ van Kleuterplein. We 
praten, lezen, zingen en spelen over allerlei dingen die met school en de nieuwe groep te 
maken hebben. Hoe ziet de school eruit? Waarmee kun je spelen in de klas? Hoe ga jij van 
huis naar school? 
 
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. 

 
Spelletje: wie is het? 
Voor dit spel heeft u de namenlijst van de klas nodig. Vraag uw kind iemand uit de klas in 
gedachten te nemen. Hij of zij mag de naam niet noemen, maar wel over het kind vertellen. 
Eventueel kunt u uw kind helpen door het stellen van vragen: Is het een jongen of een 
meisje? Welke kleur haar heeft hij/zij? Heeft hij/zij een bril op? Met wie speelt hij/zij graag? 
Kletst hij/zij veel in de kring? 

 
Spelletje: wat vind je in de …hoek? 
Voor dit spelletje heeft u een dobbelsteen nodig. Laat uw kind gooien met de dobbelsteen 
en laat het aantal stippen tellen. U noemt een hoek of ruimte op school (bijvoorbeeld: 
poppenhoek, bouwhoek, themahoek, leeshoek, speelzaal, schoolplein). Het kind noemt nu 
voorwerpen die in die hoek of ruimte staan, net zo veel als het aantal stippen op de 
dobbelsteen. Bijvoorbeeld: het kind gooit 3 en u zegt ‘bouwhoek’. Het kind noemt drie 
voorwerpen uit de bouwhoek. 

 
De letter d 
Op school zijn we bezig met de letter d van Daan uit het prentenboek. De ‘d’ is ook van dag 
en doei! Thuis kunt u ook spelletjes met deze letter doen. Bijvoorbeeld: welke namen met de 
‘d’ ken je? Welke dingen zie je thuis of in de supermarkt met een ‘d’? 
 

Foto in de klas 
Misschien vindt u het leuk om foto’s te maken van uw kind in de klas (bijvoorbeeld als u uw 
kind ’s morgens 
in de klas brengt). Maak bijvoorbeeld foto’s van de hoeken in onze klas en de werkjes in de 
kasten. Deze 
foto’s kunt u gebruiken om met uw kind te praten over wat hij/zij vandaag gedaan heeft. 
Veel kinderen vinden 
dit nog lastig. Aan de hand van de foto’s kunnen ze vertellen waar en waarmee ze gespeeld 
hebben. 
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De omgeving van de school (op internet) 
Op maps.google.nl kunt u samen met uw kind de omgeving van de school bekijken. Kies voor 
streetview en 
navigeer rond de school. Op deze manier kunt u ook de route van huis naar school samen 
bekijken. 
 

Samen lezen over school 
• Een bijzondere dag door Yvonne Jagtenberg, Uitgeverij Hillen. Een verhaal over de eerste 
schooldag. 
• Meester Max en de reuzenkleuters door Rindert Kromhout, Uitgeverij Leopold. Een verhaal 
over oudste 
kleuters die zin hebben om naar groep 3 te gaan. 
 

Thuisopdracht ‘Nieuw schooljaar’ 
Bij deze brief zit een werkblad. Wat zie je op weg van school naar huis? Praat er samen over 
als u naar school 
loopt, fiets of rijdt. Schrijf jullie bevindingen samen op en laat erbij tekenen door uw kind. 
Laat uw kind het 
blad meebrengen naar school als het klaar is. 
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