
Deze week starten we met het thema ‘Uit het land 
van'. Elk leerteam opent het nieuwe thema op een 
spetterende manier om de kinderen enthousiast te 
maken.
Tijdens dit thema gaan we ons richten op 
de verschillende culturen. Onderwerpen die naar 
voren komen zijn kleding, gebruiken, politiek, 
spreektaal, feestdagen en natuurlijk ook het 
verschillende eten.

Traditiegetrouw is de decembermaand een 
feestmaand in Nederland en natuurlijk ook op 
BoschAkker. 
De Sint komt op bezoek, we kijken het 
Sinterklaasjournaal en doen verschillende 
activiteiten rondom Sinterklaas.
Na Sinterklaas staan de kerstbomen en de lichtjes 
alweer klaar voor het kerstfeest.

De leerkrachten zullen via klassenboek foto's met u 
delen rondom het thema.

Wij hebben er zin in!

Groep 1 en 2

Voorstelling Dierendorpje

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en 
Gitte Spee komt tot leven. Een vertelster, een 
muzikant en de dieren uit het dorpje spelen een 
muzikale en beeldende voorstelling waarin 
verhaaltjes verteld worden voor de allerkleinsten.
Wat voor dieren zijn er allemaal? Waar wonen zij? 
Hebben dieren ook verschillende culturen? Wat eten 
zij?

Na de voorstelling worden deze vragen tijdens 
een kringgesprek besproken.

Groep 3 en 4

Deze groepen gaan op woensdag 17 november 
naar het Kasteel van Sinterklaas in Helmond.

De leerkrachten laten via de klassenouders horen 
hoe het vervoer geregeld gaat worden.

Groep 5 t/m 8

'Kom Kijken in het filmtheater'

De kinderen gaan op bezoek bij het Natlab en gaan 
een film bekijken passend bij het Thema. Na het 
bezoek wordt de film nabesproken in de klas.

‘Uit het land van’ Workshops en excursies



U kunt thuis ook met uw kind aan de slag gaan rondom het thema 'In het land van'. Nicole Schilder, werkzaam bij 
Bibliotheek Eindhoven, geeft jullie een aantal tips over samen koken.

Eet smakelijk!

Samen koken is niet alleen heel erg leuk en gezellig, maar ook heel leerzaam!

Koken jullie wel eens samen? Tijdens dit thema is het éxtra leuk om met koken bezig te zijn.

In de bibliotheek op school staan verschillende kookboeken. Deze mag je lenen. Als je samen met de kinderen de 
ingrediënten en het recept leest, oefen je het (begrijpend) lezen intussen ook op een leuke manier.

Ook zijn er in de winkel veel spullen te vinden waarbij het recept op de doos staat. Denk maar eens aan een cake 
of een taart. Tijdens het maken moet je vaak meten en wegen. Dus ben je ook weer samen aan het rekenen. 
Superleuk én lekker!

En denk eens aan internet…daar staan duizenden recepten voor alle soorten voeding: voorgerechten, soepen, 
hoofdgerechten, toetjes. Álles is er te vinden. Als je maar goed zoekt!

Samen koken, probeer het eens uit. Veel plezier en eet smakelijk!

Activiteiten
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