
Thema oktober: Naar de dokter 

Reuzengroep 

 Week 40: Boekje Winvis (Kinderboekenweek) – Ontluikende geletterdheid. 

We hebben het verhaaltje voorgelezen aan de kinderen. Ze vonden dit erg leuk!  Daarna 

hebben we mooie medailles gemaakt, alsof iedereen een winnaar was. Één van de kinderen 

wilde perse een 2 op zijn medaille, en dat vinden wij natuurlijk geen probleem. Kinderen 

mogen vrij hun fantasie laten gaan. 

 Week 41: Bij de dokter – Taalontwikkeling, omgaan met anderen, spelontwikkeling. 

De kinderen  hebben geïnteresseerd naar de verschillende boekjes over de dokter/tandarts 

geluisterd. Daarna was het natuurlijk hartstikke leuk om even bij elkaar dokter te spelen. Hoe 

werken al die spullen en waarvoor zijn ze. De kinderen spelen nu nog regelmatig doktertje! 

 Week 42: Appeltaart bakken – Nieuwe smaken ontdekken, beginselen van het koken. 

We hadden heel veel bananen over deze week, waardoor we een bananencake hebben 

gebakken i.p.v. een appeltaart. Het was herfstvakantie, dus wat minder kinderen dan 

normaal, maar de mannen die er waren hebben goed geholpen met de bananen pureren en 

beslag mixen. 

 Week 43: Knutselen met herfst materiaal – Fijne motoriek stimuleren, seizoenen. 

We hebben prachtige knutselwerken gemaakt met blaadjes op een vel papier. De wat 

grotere kinderen beginnen een beetje te herkennen wat herfst is, maar het is een lastig 

begrip. 

 Week 44: Verkleden en schminken voor Halloween – 

Spelontwikkeling, omgaan met anderen. 

Iedereen die wilde is geschminkt als een griezelig monster. Ze 

gingen allemaal op in hun spel en speelden dat ze monsters waren 

door te grommen en boos te kijken. De jongere kinderen 

kopieerden het gedrag van de groten voornamelijk. Op de laatste 

dag hebben we ook nog spinnensoep gemaakt. De meesten hadden wel wat moeite met het 

maken van de spinnen, maar ze hadden er lol in en ze zagen er toch wel ‘griezelig’ uit!  

Rick’s feestje 

Tijdens het kringgesprek hebben we met zijn allen benoemd wat er allemaal bij de herfst hoort. 

Paraplu, regenlaarzen, blaadjes, egels, etc. Op deze manier zijn we bezig geweest met de cognitieve 

ontwikkeling van de kindjes; het testen van hun kennis over de herfst. Daarna zijn we creatief bezig 

geweest. De kinderen hadden allemaal een boomstam en mochten daar omheen met hun handjes de 

blaadjes van de boom maken, met natuurlijk hele mooie herfstige kleuren. Ook het schminken was 

erg leuk, en voor sommigen ook een beetje spannend. Iedereen heeft een mooi spinnetje op zijn 

wang gekregen. Dit stimuleert de fantasie van de kinderen en veel kinderen lopen trots rond met 

zo’n versiering!  

Om de ontluikende geletterdheid te stimuleren hebben we een verhaaltje voorgelezen over de 

herfst. Daarna had iedereen wel trek en dorst gekregen, dus hebben we mooie poppetjes gemaakt 

van mandarijntjes en drop. Toch weer smaken die de meeste kinderen niet dagelijks proeven. Na al 

dat lekkers hebben de kinderen hun grove motoriek buiten nog wat kunnen oefenen met het 

buitenspelen! 



Thema november: Eten en drinken 

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan: 

 Week 45: Proeven – Smaken leren kennen, spraak- taal ontwikkeling (benoemen smaken) 

 Week 46: Pannetje  eten – Fijne motoriek 

 Week 47: Boterham  maken – Fijne motoriek 

 Week 48: Speculaas bakken – Kookvaardigheden en  smaken ontdekken 

Deze maand gaan we aandacht besteden aan eten en drinken. We gaan verschillende smaken 

ontdekken en benoemen. En natuurlijk prachtige kunstwerken maken, over wat we wel en niet 

kunnen eten.  

 


