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 6 januari t/m 6 maart 2020 
 

Het verhaal 

Mo en Fien krijgen een nieuwjaarsbrief van oma, oma vertelt dat ze zich zo eenzaam voelt. De kinderen 

opperen als idee dat oma een huisdier moet gaan kopen in de dierenwinkel. 

Ze weet alleen nog niet zo goed welk dier. De kinderen adviseren haar 

een vis te kopen. 

Oma schrijft regelmatig een brief met daarin een vraag m.b.t. de 

verzorging van haar vis. Dan wordt haar vis ziek en ook de hond uit de 

huishoek is niet fit. De kinderen adviseren oma om contact op te nemen 

met de dierenarts of dierenambulance. Uiteindelijk komt alles goed en is 

oma blij met haar huisdier. Als dank heeft ze een verrassing voor de 

kinderen. 

 

Het prentenboek het Dierenwinkeltje staat tijdens het project centraal.   
 
Wat leren wij? 

-samen denken we na over wat we willen leren/weten en zetten dit op onze vraagmuur. Gedurende het 

project proberen we samen antwoord te krijgen op al onze vragen via excursies, boeken en internet.   

-Kinderen leren wat een dierenwinkel is en welke dieren er allemaal zijn. 

-Kinderen leren hoe ze  een huisdier moeten verzorgen (eten-drinken-gewoonte) en wat ze moeten doen -

wanneer een dier ziek is. (dierenarts – dierenambulance) 

-we tellen dieren en wegen met dierenvoer (rekenvaardigheden) 

-We leren omgaan met tijd. (tijdsbegrippen staan centraal. Wanneer en hoe vaak voeren we een dier?) 

-we leren veel nieuwe woorden. (uitbreiding van de woordenschat) 
 
Wat maken wij? 

 We tekenen ons lievelingsdier, maken een mooie vis, een lapjeskat en een konijn in een hokje.  

 We bouwen hondenhokken en andere dierenverblijven.  

 In de huishoek maken we onze eigen dierenwinkel en in het tussenlokaal komt een dierenartsen 
praktijk.   

 
Wat zingen wij? 

Waar is de Poes?  

Waar is de poes, ik zag ‘m net nog 

Hij zei miauw, ik hoorde het toch waar is ie nou…… 

https://www.youtube.com/watch?v=lger_vQ80Ac 

Henkie – Mijn goudvis  

https://www.youtube.com/watch?v=F0duy2y7dSA 

 

 

Wat kun je thuis doen? 

- Elke twee weken staat er een nieuwe letter/klank centraal. Ga met je kind op zoek naar iets wat 

begint met de letter/klank van de week.  

- Vraag je kind op welke vraag we vandaag een antwoord hebben gevonden. Kom gerust eens naar 

onze vraagmuur kijken in de klas. 

- Betrek je kind bij de verzorging van je huisdieren of breng samen eens een bezoekje aan een 

dierenwinkel.  

- Voorlezen is belangrijk en leuk. Ga eens met je kind opzoek naar een dierenboek. Leuk om samen 

nog meer informatie over een dier te krijgen. 
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