
 

Reken/wiskundeactiviteiten: 2/3 

Tijd: Begrip oud en jong/vroeger en nu 

Ruimte: Route in de school 

Meten: De ketting van oma 

Snelheid: rollator, krukken, scootmobiel 

Foto’s van vroeger en nu 

Geld: Betalen in het restaurant 

Leeftijd: Hoe oud zijn opa en oma? 

Getallen: 2:1-10, 3; 1-20/doortellen 

Doelen:   

Weten dat vroeger anders was dan nu 

Ruimtelijk inzicht ervaren door route 

Meten: lang kort 

Snelheid leren inschatten 

Juiste hoeveelheid munten betalen 
Leeftijden leren inschatten 

Taal/gespreksactiviteiten: 2/3 

Wat neem je mee naar opa en oma als 

je gaat logeren? 

Familiefoto: wie is het kind of de ouder 

van wie? 

Hoe kun je opa/oma opbellen? 

Binnen/buitenkring; wat weet je van 

opa en oma? 

Mix en ruil met woordkaarten 

Mindmap maken: opa en oma 

Auditieve oefeningen 

Verhaal maken en uitspelen met 

poppen 

 

Doelen: 

Nadenken over wat je meeneemt als je 

gaat logeren 

Wie is wie in de familie 

Leren hoe je moet opbellen 

Woordenschat; woorden met opa en 

oma 

Leren omschrijven van een voorwerp 

Fonologische vaardigheden 

 

 

Spelactiviteiten en onderzoek: 2/3 

Huishoek; opa en oma in de huishoek 

Bakken; koekjes/cake 

Waarom worden oude mensen grijs en 

krijgen ze rimpels? 

Spelletjes van vroeger 

Hoe werkt een bril? 

Gezelschapsspelletjes 

Restaurant: Met opa en oma uit eten 

Fotograaf 

Doelen: 

Spelregels leren hanteren 

Rollenspel spelen 

3; Gebruiksaanwijzing cake lezen 

Onderzoeken 

Leren uitspelen hoe het in een 
restaurant gaat 

Lees/schrijfactiviteiten:2/3 

Kaart voor opa en oma 

Uitnodiging voor opa en oma 

Opa en oma komen voorlezen 

Woorden op de computer 

Woordkaarten en een woordenboek 

Kennismaken met letters 

3; Je lievelingsboek 

Schrijven aan opa en oma 

Stempelen: ik-papa-mama-broer-zus-opa-

oma 

Boeken over het thema 

Doelen:  

2; Kennismaken met letters en 3;gebruiken 
Betekenis geschreven taal 

-   

 

 

Motorische activiteiten: 2 

Tekenopdracht: maak van 

jezelf een opa/oma 

Scheerschuim; een baard en 

haar voor oma en opa 

Vouwen: opa en oma 

Huis voor oma en opa bouwen 

3; Stamboom tekenen 

Doelen: 

Leren om constructies te 

maken 

Bevorderen motoriek 

Bouwen naar een 

opdracht/dakconstructie 

maken/bouwtekening 

 

Basiskenmerken: 

Netjes leren vragen 

 

 

 
 

Thema:  

Voor altijd jong 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Opa en oma Gezellig Logeren 74 

Logeren Stok, rollator, scootmobiel Familie 65 

Lief Stamboom Betalen 123 

Oppassen Familie en familieportret Afscheid nemen 122 

Oud en jong Grootouders en kleinkinderen Rimpel 139 

Rimpels en grijs  Supermarkt 114 
 

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs 

Gymnastiek met opa en oma Bril Gymnastiek met opa en oma 

 Cake bakken  

   

  

 

 

 
Startactiviteit: 

 

Foto’s van oma’s en opa’s; van wie zijn dit de grootouders? 

Slotactiviteit: 

 

Voorlezen, spelletjes en gym voor de grootouders 

 

 

Evaluatie       Basis                        Motoriek                        Lees/schrijf                    Taal                              Rekenen                         Spel                    

Groep 1       

Groep 2       


