Thema Water
week

26 t/m 30

2022

Bij ’t Kroontje gaan we komende weken aan
de slag met het thema WATER. Doen jullie
thuis ook mee?
Waar gebruiken we water eigenlijk allemaal
voor? En wat kun je er voor leuks mee
doen? Wat blijft erop drijven en wat zinkt
er? Dat gaan we allemaal ontdekken!
AGENDA:
Modderweek: 27 juni t/m 1 juli
Zomervakantie basisscholen:
23 juli t/m 4 september

Versje Water pakken
Water lekker
Helder water
En de zomervakantie is in aantocht… Dat
betekent voor velen een aantal weken vrij.
Bij ’t Kroontje gaan we gelukkig gewoon
door. Behalve de groepen van Spelend
leren, die zijn er alleen tijdens de
schoolweken maar geven we wel iets mee.
Wij wensen alvast iedereen
zowel thuis als bij ’t Kroontje
een hele fijne ZOMER(vakantie) toe!

Mag ik je pakken?
Dan neem ik je mee.
Water in mijn zakken
In breng je naar de zee
He Pak Pak…
Wat is er aan de hand?
Het water stroomt weer in de
bak
Het druppelt uit mijn hand

Groen Cement

Liedje
Visje, visje, in het water

Water is op talloze manieren te gebruiken, maar
wat gebeurt er als we hier een schelp, een steen,
een veer of takje in laten vallen? Zou het blijven
drijven of zinkt het naar de bodem?
Tijdens dit thema en in de zomervakantie zijn we
veelvuldig buiten om van de zon én het water te
kunnen genieten.

Visje, visje, in de kom
Visje, visje, kan niet praten
Visje, visje, draai je om
Visje heeft zich omgekeerd
omgekeerd, omgekeerd
Visje heeft zich omgekeerd

Zand en strand

Dat heeft ie van jou geleerd

We doen veel activiteiten rond zand en strand.
Het is leuk als u in deze periode samen met uw
kind naar het strand of een meer kunt gaan,
maar in de zandbak spelen is ook een goed
alternatief! Speel met blote voeten in het zand
en speel met een schep, emmer of gieter. Laat
uw kind zien wat er gebeurt als u van droog, los
zand een zandtaart of een zandkasteel wilt
bouwen. Waarom lukt dat niet? Hoe maak je het
zand stevig?

Visje heeft zich omgekeerd

Gaat u naar het strand? Zoek daar dan naar
mooie schelpen of stukken drijfhout. We vinden
het leuk als uw kind zijn vondsten meeneemt en
een mooi plekje geeft op de thematafel.
Spelen met ijsblokjes
Doe een aantal ijsblokjes in een teil en speel
samen met uw kind met ijsblokjes.
Wat voel je als je een ijsblokje vasthoudt?
Wat gebeurt er als je een ijsblokje in de zon legt?
Kijk samen hoe het smelt.
Hoe smaakt een ijsblokje?
Kun je een toren van ijsblokjes bouwen?
Maak ook samen met uw kind nieuwe ijsblokjes.
Toveren met water
Neem een teiltje met water.
Doe er een flinke scheut afwasmiddel in. Neem
allebei een rietje.
Doe het eerst voor. Blaas door het rietje in het
water. Beweeg het rietje over de oppervlakte.
Ontstaan er al bellen? Laat uw kind meedoen.
Hoeveel zeepbellen kunnen jullie samen op het
water maken?

omgekeerd, omgekeerd
Visje heeft zich omgekeerd
Dat heeft ie van jou geleerd

Onderstaande woordenlijst hoort bij het Peuterplein thema water. Bij ieder thema stimuleren we de
taalontwikkeling van de kinderen.
Startwoorden
het been
de beker
de broek
de hand
de kring
de mama
de regen
het water
aandoen
drinken
huilen
leggen (neerleggen)
lopen
pakken
schoppen
staan
uitdoen (kleren)
vallen
vasthouden
verven
wassen
(niet) blij
(niet) boos
buiten
dicht
groot
in
klein
(niet) leuk
nat
om de beurt
op
open

Basiswoorden
het bad
het bakje
de boot
de broer
de brug
de dorst
de douche
de druppel
de eend
de emmer
de fles
de gieter
de golf
het hol
de knikker
de muis
de overkant
de paraplu
de schep
de smaak
de steen
de straf
de tandenborstel
de toren
de vinger
de vis
de zus
het zwembad
de zwembroek
afdrogen
drijven
omgooien
passen
plagen
roeien
rollen
ruiken
spatten
tellen
varen
vervelen
wiebelen
zwemmen
(niet) bang
donker
droog
langzaam

leeg
licht
meer
minder
rond
snel
stout
tegelijk
(niet) verdrietig
vol
zwaar

Uitbreidingswoorden
de bodem
de cirkel
de mast
het meer
de parel
de roeispaan
de spetter
het vierkant
de waterplant
de waterval
glimmen
de weg kwijt zijn
zakken
zinken
heen en weer
kleddernat
kletsnat
kopje-onder
op en neer
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