
 

Taal/gespreksactiviteiten:  

Boek: Het grote voorleesboek van Vos 

en Haas 

• Verteltafel: Vos en Haas 

• Auditieve oefeningen; 

• Vertelplaat De bakker 

• Hoe bak je een koek/ taart? 

• Woordkaarten 

bekijken/bespreken 

• Wanneer ben je een vriend? 

 
Doelen: 

• Boekoriëntatie; 

• Verhaal kunnen naspelen; 

• Woordenschat vergroten; 

• Fonologisch bewustzijn; 

• Leren gesprekken te voeren en 

naar elkaar luisteren; 

• Kritisch luisteren; 

• Leren luisteren naar elkaar 

 

 

 

 

 

Spelactiviteiten en onderzoek: 

 

• Hoe bak je koekjes/taartjes? 

• Op bezoek bij de bakker 

• Bakkerswinkel in de klas 

• Logeren bij elkaar in de 

huishoek 

• Verteltafel; Kikker gaat logeren 

 

Doelen: 

• Samen spelen; 

• Samenwerken en rollenspel; 

• Verhaal kunnen naspelen 

• Spelregels hanteren; 

• Kennis over onderwerp opdoen. 

 

Lees/schrijfactiviteiten: 

• Aanbieden letters: groep 2: m, i, v, 

h, b, groep 3; oe, ui, aa 

• Woordkaarten over Vos en Haas 

• Verhalen verzinnen over Vos en 

Haas, opschrijven en uitspelen 

• Prijslijst maken 

• Woorden naschrijven 

• Taartenbon schrijven 

Doelen: 
• Letterherkenning; 

• Lezen; 

• Begrijpen dat wat je op papier schrijft 

weer gelezen kan worden 

 

 

Doelen:  

 

-   

 

 

Motorische activiteiten:  

• Taarten maken  

• Verteldoos maken  

• Vos en Haas maken 

van strijkkralen 

• Knutselopdrachten 

• Vriendschapsbandjes 

Doelen: 
• Bevorderen motoriek; 

• Constructies leren 

maken; 

• Knutselen naar 

opdracht 

 

Basiskenmerken: 

- Leren samenwerken 

- Luisteren naar 

elkaar 

- Thuis voelen in de 

groep 

 

 

 

Thema:  

Vriendjes hier en overal 

Vos en Haas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reken/wiskundeactiviteiten:  

• Prijslijst maken voor de 

taartenwinkel 

• Eerlijk delen; 

• Serieren van vol naar leeg en 

klein naar groot met taarten en 

verhuisdozen 

• Plattegronden maken  

• Rekenen met 1 en 2 euro 

Doelen:   
• Seriëren; 

• Telrij; 

• Cijferherkenning; 

• Synchroon tellen; 

• Dobbelsteenstructuur herkennen; 

• Getallen/hoeveelheden koppelen. 

• Verkort tellen 

• Eenvoudige rekensommen maken 

• Een en twee euromunten 

herkennen 

 



ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Vos, Haas en Uil Koek en taart Bakker 

Boom en Hol Trek hebben  

Te huur Koelkast  

Buur   

Kookboek   

   
 

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs 

Liedjes Vos en Haas Naar de bakker Cluster 1,2,3 

   

   

  

 

 

 
Startactiviteit: 

 

Uitspelen op de verteltafel van de verhalen van Vos en Haas 

Slotactiviteit: 

 

Samen taart en koekjes maken 

 

 

Evaluatie       Basis                        Motoriek                        Lees/schrijf                    Taal                              Rekenen                         Spel                    

Groep 2       

Groep 3       


