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Het verhaal 
Tim heeft een plan. Hij wil een dinosaurus vangen. En niet zomaar een. 

Nee! Een reuzendino! 

 
De komende weken gaan we met de kleuters op dinosaursusjacht! Mo en 
Fien zijn via de tijdmachine terechtgekomen in de dinotijd. Daar hebben 
ze van allerlei spannende dingen meegemaakt: 

- Ze hebben echte dinobotten gevonden. 
- Voor de kinderen namen ze dinosauruseieren mee.  

Mo en Fien hebben de kinderen uitgenodigd om mee op dinojacht te 
gaan. Samen sluipen we door de school om nieuwe dingen over dino’s te 

weten te komen. Elke keer als we op dinojacht gaan, plakken we een 
sticker op onze dinokaart. Na het aanbieden van het boek ‘Dino’s 
bestaan niet’, volgen er vele kringactiviteiten die het verhaal in 
chronologische volgorde volgen. De kinderen gaan op pad met Tim en 
Jesse, de hoofdpersonen uit het boek.  

 
Loop met ons mee over het donkere bospad, we gaan op zoek naar 

dino’s. Spannend is dat! 
 
Wat leren wij? 
De eerste weken zijn we vooral bezig met elkaar beter leren kennen. Tijdens de (kring)activiteiten 
besteden we veel aandacht aan groepsvorming, regels en afspraken op school, voorstellen van jezelf.  

De kinderen hebben aan het begin van het thema leervragen opgesteld: hoe groot wordt een dino, wat 
eten dino’s, hoe teken je een dino? Elke dag bespreken we één leervraag en proberen achter het 
antwoord te komen, door op zoek te gaan in een zoekboek, een filmpje te kijken over dino’s of op te 
zoeken op internet.  

Daarnaast werken we tijdens de (kring)activiteiten ook aan veel verschillende doelen. Doelen die de 
komende weken centraal staan: 

- Fijne motoriek: rijgen van kralen, soepele bewegingen maken met de vingers, 
schaarhantering. 

- Beginnende geletterdheid: ontwikkelen van verhaalbegrip, naspelen van een verhaal, rijmen. 
- Beginnende gecijferdheid: getalbegrip; omgaan met de telrij, herkennen van cijfers, synchroon 

tellen. 
Kinderen maken van losse klanken een woord en vangen zo enkele dieren in het bos, ze schatten de 
grootte van een dino in, rijmen op dingen die ze onderweg tegenkomen, zoeken naar verstopte dino’s 

en verstoppen zichzelf en doen ontdekkingen met licht en schaduw. 
 
Wat maken wij? 
In de klassen vind je al mooie dinokunstwerken. Zo zijn de kinderen bezig geweest met het maken van 
een echte verteltafel. Supermooi om te zien hoe betrokken de kinderen waren tijdens het werken. 
Tijdens de inloop gaan de kinderen o.a. aan de slag met het knippen van dinotanden, het maken van 
een dino van K’nex, het bouwen van hokken voor dino’s, het naverven van een dino. 

Tijdens de speelwerklessen bedenken we samen met de kinderen nieuwe knutsels. Vanuit de 
belevingswereld en fantasie van het kind gaan we op zoek naar nieuwe ideeën.  
 
Wat zingen wij? 
Eén dino in bikini op een skateboard.  
Hopfaldera! Da’s niet mis! 

Eén dino in bikini op een skateboard. 
Maar weet je wat nog leuker is: 
 

Twee dino’s in bikini op een skateboard.  
Hopfaldera! Da’s niet mis! 

Twee dino’s in bikini op een skateboard. 
Maar weet je wat nog leuker is? 

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 dinovraag we vandaag een antwoord hebben gevonden. Kom gerust eens 

naar onze vraagmuur kijken in de klas. 

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

het spannende avontuur te beleven.  
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