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Startactiviteit: Voorstelling van de leerkrachten over het circus: de leeuw ontsnapt 
Slotactiviteit: Circusvoorstelling voor de ouders 
                                                   

Onderzoeks- 
activiteiten 
 Circusvoorstelling geven 

 Schminken 

 Muziek maken voor het 
orkest 

 Goochelen 

Reken/wiskunde- 
activiteiten: 
 Telspelletjes; hoeveel mensen 

gaan er in de circustent? 
Radend tellen 

 Rangtelwoorden; eerste, tweede, 
derde rang 

 Omgaan met geld: 
toegangskaarten verkopen 

 Kleurenspel 

 Vorm cirkel 

Doelen: 
 Verkort tellen: stappen van 

twee 

 Rangtelwoorden 

 Tellen met geld en munten 
herkennen 

 Radend tellen 

 Kleuren herkennen 

 Cirkel leren herkennen Kring/gespreksactiviteiten 
 
 Voorlezen: Hatsiekiedee van Vivian den 

Hollander 

 Boeken: het circus 

 Wie werken er in het circus 

 Circusdieren; waarom wel/niet 

 Verhaal spelen met vingerpoppen van het 
circus 

 Woordenschat 

 Auditieve oefeningen 

 Komt dat zien! Gespreksvaardigheid 

 Verteltafel: hoe clowntje Tito zijn neus 
kwijtspeelde 

 Spelen: spreekstalmeester 

Doelen: 
 Leren uitleggen 

 Boekoriëntatie 

 Gesprekvaardi8gheid 

 Discussie 

 Uitbreiding woordenschat 

 Fonologische vaardigheden oefenen 
 
 
 
 
 

Lees/schrijfactiviteiten: 
 Woordenboek en woordkaarten 

 Circusboekje maken 

 Toegangskaartjes maken voor het circus 

 Woorden na typen op de computer 

 Woordveld over circus 

 Letter van de week: c, t, a en herhalen bekende 
letters 

Doelen: 
 Schrijfplezier 

 Letter-klank koppeling 

 Letters leren herkennen 

 Hoe ziet een boek er uit? 

Thema:    het circus 
 
Inhouden 

                                                                                   

   

Constructieve en beeldende  
activiteiten: 
 Kralenplanken 

 Bouwhoek; circus bouwen 

 Knutselactiviteiten over het circus 

 Kaartjes en uitnodigingsposters voor het 
circus maken 

 Hokken bouwen voor de circusdieren 

 Zandtafel; circuspiste en voorstelling 
playmobil 

 

Doelen: 
 Fijne motoriek 

 Nabouwen van objecten 

 Knutseltechnieken hanteren 

 Constructief bezig zijn 

Spelactiviteiten: 
 Circustent maken met optredens van 

circus artiesten 

 Gezelschapsspelletjes: stoelen 
stapelen en clownspel spelen 

 Huishoek; circusartiesten in hun 
woonwagen 

 Circusspeelgoed: circus spelen 
 

Doelen: 

 Rollenspel leren spelen 
 Spelregels leren hanteren 
 Hoe gaat het in het circus 
 Voorstelling leren geven 

 


