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Beste ouder(s), 
 
De komende periode gaan we in de groepen 1 en 2 
werken aan het thema Feesten.  
 
We gaan aandacht besteden aan de verschillende 
feesten, die de komende tijd voorbijkomen.  
Hoe worden die feesten gevierd? We denken na over 
wat we moeten regelen als we een feest organiseren. En er worden natuurlijk ook verjaardagen van 
kinderen in onze klas gevierd.  
Ook gaan we het hebben over het eten, dat bij de verschillende feesten hoort. Hoe dat gemaakt 
wordt en hoe het smaakt. We denken hierbij dus aan gezond en ongezond eten. Het thuis eten en 
het uit eten gaan in een restaurant. Welke waarden en normen horen daarbij.  
 
Wat beleven we met Pompom?  
Pompom wil iemand anders zijn, maar hij weet niet hoe hij dat moet doen. De kinderen helpen hem 
met het kiezen van kleding en bijpassende attributen. Ook praten ze met Pompom over een 
passende houding en handelingen bij een personage als hij ‘doet alsof’ hij iemand anders is. Wat 
maakt Pompom een echte kok of politieagent? Welke gebaren, houding, mimiek en stem zijn 
passend? Maar ook hoe vier je een feestje en wat moet je daar allemaal voor regelen? 
 
Wat beleven we met Zoem? 

Samen met Zoem bespreken we met de kinderen weer een aantal letters. Proberen we woordjes te 
bedenken met de letters en ontdekken we de plaats van de letter. Staat de letter vooraan in het 
woord, in het midden of achteraan. 
 
Wat doen we in de groep? 

 We lezen het ankerverhaal ‘Feest voor iedereen!’. Pompom beleeft samen met de kinderen 
allerlei feesten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Ook kunnen de kinderen een 
verjaardagsfeestje naspelen in de huishoek/poppenhoek en kunnen ze de 
huishoek/poppenhoek omtoveren in een restaurantje. 

 Het ankerverhaal wordt voorgelezen: ‘Het restaurant van Olifant’ (geschreven door Ron 
Schröder en Marianne Busser; met tekeningen van Sylvia van Ommen). Olifant droomt van 
een eigen restaurant. Hij verkleedt zich als kok. Beer en Tijger willen gratis bij hem komen 
eten. Ze foppen Olifant in zijn restaurant. Maar als Olifant hen door heeft, is hij aan de beurt 
om te foppen! Hoe zou dat aflopen? 

 We onderzoeken of we genoeg eten en drinken hebben gekocht voor een feestje. Wat 
hebben we het meest gekocht? Wat het minst? Hebben we voldoende voor alle gasten? 

 
 
Hoe kunt u aansluiten bij het thema Feesten? 
Nadat het thema een week is opgestart, kunt u met uw kind het volgende doen: 
 
Samen praten 

 Bekijk foto’s die eerder gemaakt zijn op feesten, zoals bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje 
of op een bruiloft of tijdens een jubileum. Hoe vieren jullie feest? Wat vinden jullie leuk om 
te doen? Wat zou uw kind nog meer leuk vinden?  

 Praat samen over wat jullie wel lekker vinden en wat juist niet. Vinden jullie hetzelfde lekker? 
Vinden jullie hetzelfde niet zo lekker? Waar zitten de verschillen? Wat kunnen jullie 
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bedenken om eten dat je niet zo lekker vindt toch op te eten? Vertel ook wat u als kind wel 
en niet lekker vond en of uw smaak veranderd is nu u ouder bent geworden.  

 Praat samen over wat uw kind lekker vindt. Geef hier iets van mee naar school, bijvoorbeeld 
een foto van het ontbijt of lege verpakkingen van een favoriete maaltijd, een lekker recept of 
een afbeelding uit een reclamefolder van een product dat uw kind graag eet. 
 

 
Samen doen 

 Vier samen de verjaardag van één van de knuffels van uw kind. Laat uw kind bedenken hoe 
hij of zij dit wil organiseren. Hoe pakken we het aan? Wat is er nodig? Wat moeten we 
regelen? Denk mee in de fantasie van uw kind. Voor kinderen kan dit een belangrijke 
gebeurtenis zijn.  

 Kijk eens in de winkel of supermarkt naar de verschillende feestartikelen. Welke kennen 
jullie? Hoe heet het en wat kun je er mee doen? Wat zouden jullie leuk vinden om te 
gebruiken bij een feest? 

 Maak samen een feesthapje of bak een taart. Wat willen jullie maken en wat heb je daarvoor 
nodig? Laat uw kind zoveel mogelijk zelf het feesthapje of de taart maken. U helpt als het 
nodig is. Zet gezellige feestmuziek op en eet smakelijk! 

 Kijk samen eens naar de verschillende soorten groenten op de groenteafdeling van de 
supermarkt, in een groentewinkel of bij een groentekraam op de markt. Welke groenten 
kent uw kind? En welke niet? 

 Laat uw kind meehelpen met het uitpakken van de boodschappen. Sorteer de boodschappen 
op ‘lekker’ en ‘niet zo lekker’. Waar hebben jullie de meeste boodschappen van? Hoe komt 
het dat sommige boodschappen die gekocht zijn niet lekker smaken? 

 Proef samen een aantal producten, die zout, zuur en zoet zijn. Wat vind je lekker? Waarom? 
Praat er tijdens het middag- en avondeten over door. Welke smaak heb je op je boterham 
gesmeerd? Hoe smaakt het avondeten? 

 Laat uw kind de tafel dekken. Wat ligt waar en waarom? Maak samen het eten klaar en leg 
het eten op een feestelijke manier op de borden. Kan uw kind de borden als een echte ober 
komen brengen als jullie aan tafel zitten? 
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Van thuis naar school 
Laat uw kind een feestmuts of feesthoed maken. Gebruik papier, stof of andere materialen. Kijk 
eens in Google-afbeeldingen onder ‘feestmuts maken’ om samen op ideeën te komen. Laat uw 
kind bedenken welke materialen hij of zij nodig heeft. Het gaat niet om het maken van de meest 
mooie feestmuts of feesthoed, maar om het (samen) doen van een gezellige en creatieve 
activiteit. Neemt uw kind de feestmuts mee naar school? We zijn er erg benieuwd naar en we 
zullen ze allemaal aan de anderen in de klas laten zien! 
 
 
 
 
 

 


