
Thema  kinderboekenweek 2007 

 

Uitgewerkt de geheime brief 

Door eric carle 

Uitgewerkt door erna verbraak 

 

Start dinsdag 2 oktober 

 

De kinderen ontvangen een brief  waarin verteld wordt dat er een pakketje is gebracht voor de 

beren. 

We moeten eerst ontrafelen wat sommige woorden betekenen. Gelukkig is er een brief bij met 

tekens. Die we daarna in de lees en schrijfhoek neer leggen. Daarna volgt er een speurtocht 

door de school waarbij de kinderen de verschillende vormen moeten zoeken. 

Achter de kubus in het kantoor van de IB  ligt  er een verrassing. 

In een mooi verpakt doosje vinden we het boekje De geheime brief. 

Waarna natuurlijk de eerste blz van het boek gelezen wordt. 

Kinderen werken vervolgens aan het vormenboekje knippen/plakken tekenen of verven.  

 

Dag 1:  

We vinden een geheimzinnige   brief   

Voorlezen tekens ontrafelen introductie geheimen en geheim schrift.(daarna geheimschrift 

neerleggen in de lees en schrijfhoek)  

Speurtocht door de school we vinden het pakje. 

Eerste  2 blz voorlezen. 

Kringgesprek over geheimen. 

We maken een start met onze vormen boekje 

 

Woensdag dag 2  

Blz 3 voorlezen  

Kring: ik zie ik zie wat jij niet ziet  

Wb kleuters welk plaatje is even groot 

Tekenen de nacht met sterren  

 

 

Donderdag dag 3  

Lezen blz 4 

Kringgesprek wat zal er onder die grote zware steen kunnen liggen 

Kleuters vormen reeks afmaken/zoek de beginletter 

Lees/schrijfhoek eigen geheime brief schrijven of stempelen 

Boekje ovaal plakcirkels 

 

Vrijdag dag 4  

Lezen blz 5 

Driehoek centraal 

Kringgesprek spannend wat zal er in de grot te zien en te vinden zijn. 

Lees/schrijfhoek brieven maken in geheimschrift 

In de brievenbus zitten briefjes  met geheimpjes voor de kinderen aan de hand van de tekens 

in de lees/schrijfhoek kunnen zij het geheimpje lezen. 

Kleuters logiblok 

Knutselen een geheimzinnig beest 



 

 

Maandag dag 5 

 

Lezen blz. 6 

Kringgesprek we komen in de grot sst niet je geheim verklappen 

Spelletje wat ligt er onder de doek 

Cirkel staat centraal 

Vormenboekje cirkel 

Wb zoek de eerste letter 

 

Dinsdag dag 6  

We gaan de trap af  

Kringgesprek ra ra wat zeg ik 

Vormenboekje 

Lees schrijfhoek liggen werkbladen  

Kleuters  werken aan een het maken van een trap met blokken 

 

Woensdag dag 7 we komen bij de deur 

Vorm:rechthoek 

Boekje werken aan rechthoek 

Kring (koffertje staat nog op school waarin ze het boekje vonden) Wat zit er in?; Stop een 

klein voorwerp (boek, pen, wenskaart) in de koffer. Leg hierover een doek. Eén kind mag 

onder het doek kijken, de anderen proberen te raden wat er onder het doek zit. Het kind 

mag alleen antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’  
 

Donderdag dag 8  

Ojee we gaan de ladder op 

Kijken of we met de gymleerkracht een afspraak kunnen maken over het klimrek (lesje) 

Actie erna 

Kringgesprek wat is een verrassing  

Wat zou jij willen hebben wanneer je tim was?????? 

Laat de kinderen dit tekenen ,verven in het boekje 

 

Vrijdag dag 9 

Voorlezen laatste blz. maar er ligt een brief in de brievenbus  

In de kring ontcijferen we deze brief en gaan op zoek  

We vinden pop pip (taaltrapeze) die bij ons in de klas komt 

 

Dat is onze grote verrassing 

 

 

Ik hoop dat een ieder meewerkt  

 

Groetjes  

erna 


