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Thema: de want      Groep 2 en 3 

Reken/Wiskunde activiteiten in 

rollenspel 
• Vergelijken handschoenen en 

wanten en sorteren 

• Kennismaken met een paar; paren 

verzamelen op een verzameltafel 

• Volgorde van dieren; eerste, tweede 

etc 

• Meten met wanten hoe lang iemand 

is 

• Tellen tot 20 

• Grafiek; wat heb je het liefst? 

Handschoen of want 

• Rangtelwoorden: onder welke 

handschoen ligt de sneeuwbal?  

• Welke handschoenen kun je kopen? 

(3) 

 

Reken/wiskunde activiteiten in circuit 
• Spiegelen handschoenen en patroon 

maken 

• Tellen en herkennen van cijfers 

• Sommen maken bij een aantal (3) 

• Meten; hoe groot ben jij? Hoe groot 

is je handschoen/sjaal? 

• Geld; wat kun je kopen? (3) 

• Dobbelen; hoeveel gooi je? Leg er 

een fiche bij 

• Kleuren; Onder welke handschoen 

ligt de sneeuwbal 

 

 

Taal/Gespreksactiviteiten 
• Verteltafel: De Want van Jan Brett 

met handschoen en poppen 

• Mindmap maken over boek: de want 

van Jan Brett 

• Woorden van mindmap analyseren 

en synthetiseren (auditieve analyse) 

• Woordveld over wanten en 

handschoenen maken 

• Schrijven: mijn handschoen/mijn 

wanten (groep 3) 

• Rijmen  

• Uitspelen: De Want van Jan Brett 

met behulp van maskers 

• Gesprekken over handschoenen en 

wanten 

• Woordkaarten bekijken/bespreken 

• Placemat; winter 

• Verzameltafel en woorden erbij 

• Onthouden; welk dier is weg? 

Steeds kruipt er een dier in de want 

• Wat zit er onder de want? 

• Auditieve oefeningen bij het thema 

 

Taal/gespreksactiviteiten in circuit 

• Woordenschatkaarten; woord 

noemen en slaan met de 

vliegenmepper op het juiste woord 

• Mindmap maken: De want Jan Brett 

• Rijmspellen 

• Woordenboek/woordkaarten verhaal 

schrijven 

Onderzoeksactiviteiten 
• Spiegelen m.b.v. spiegels, spiegelen 

op wanten; twee dezelfde wanten 

• Verzameltafel handschoenen 

• Uilenballen pluizen 

• Meten van kinderen meten met 

meetlinten 

 
Doelen: 

• Wereld verkennen 

• Categoriseren 

• Meetactiviteiten 

• Onderzoeken van uilenballen 
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Doelen: groep 2 
• Tellen tot 20 

• Schatten tot 20 

• Begrippen: meer minder meest 

minst evenveel leren 

• Doortellen en terugtellen vanaf 

willekeurig getal tot 20 

• Meten met informele instrumenten 

• Spiegelen 

• Rangtelwoorden benoemen 

• Leren lezen van een grafiek; 

meer/minder/evenveel 

 

Doelen: groep 3 
• Vanaf willekeurig getal tot 100 tellen 

• Getallen tot 60 en tientallen t/m 100 

ordenen 

• Verliefde harten uit het hoofd 

sommen maken op wanten 

• Tellen in stappen van twee 

• Meten met liniaal/meetlint; hoe 

groot zijn jullie handschoenen, 

wanten, sjaal 

• Zelf patronen maken 

• Route lopen van Nicky door het bos 

 

 

 

 

• Volgorde van het verhaal 

tekenen/schrijven 

 

Doelen: 
• Boekoriëntatie en oriëntatie op 

verhaal 

• Verhaal kunnen naspelen 

• Woordenschat vergroten 

• Fonologisch bewustzijn 

• Leren gesprekken te voeren en naar 

elkaar luisteren 

• Kritisch luisteren 

• Leren presenteren 

• Verhaal kunnen navertellen 

• Auditief geheugen bevorderen 

• Volgorde in een verhaal kunnen 

weergeven 

 

Motorische activiteiten 
• Zandtafel; bos maken, dieren erbij 

en het verhaal uitspelen 

• Dierenmaskers maken 

• Teken de andere helft van het paar 

erbij 

• Kralenplank; want maken 

Lees-/schrijfactiviteiten 
• Kennismaken letters: groep 2:, w, 

h, d, b, m, k, v, e 3; ui, au, ou, ei 

klankgebaren 

• Woordkaarten maken voor de dieren 

en deze gebruiken bij een 

verhaal/tekening  

• Woorden naschrijven  

Spelactiviteiten en onderzoek 
• Verteltafel; de want 

• Rollenspel: Handschoenenwinkel 

• Rollenspel: Verhaal naspelen in de 

zandtafel 

• Huishoek; winterkleren toevoegen 

en spel observeren 
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• Strijkkralen: konijn, vos, muis, beer 

maken 

• Schilderen over het verhaal 

 
Doelen: 

• Bevorderen fijne motoriek; 

• Knutselen naar opdracht 

 

• Stripverhaal maken over de want 

• Woordenboek en woordkaarten over 

thema 

Doelen: groep 2 
• Kennismaken met letters 

• Lezen in boeken 

• Begrijpen dat wat je op papier 

schrijft weer gelezen kan worden 

• Woordenschat vergroten; 

• Leren rijmen 

Doelen: groep 3 

• Letters herkennen 

• Leesplezier vergroten 

• Spontaan schrijven 

• Zelf verhalen leren maken en logisch 

opschrijven 

 

 

 
Doelen: 

• Samen spelen; 

• Samenwerken en rollenspel; 

• Verhaal kunnen naspelen 

• Spelregels hanteren; 

• Rollen kunnen hanteren 

 

 

 

ThemawoordenThemawoorden  Speel je WijsSpeel je Wijs 

Handschoenen en wanten; bokshandschoen, 

werkhandschoen, wielrenhandschoen etc 

 Winter 88 

Dieren uit het verhaal: mol, konijn, das, beer, 

vos, egel, muis, uil 

 Verzamelen 115 

Winter; koud, kleding, sneeuw, vriezen, vorst  Rimpel 139 
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Week Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Groep 2 Verhaal en 

verteltafel 

Dierenmaskers 

maken 

Handschoenenwinkel 

Volgorde van de 

dieren 

Uitspelen van het 

verhaal 

  

Groep 3 Verhaal en 

verteltafel/verhaal 

schrijven 

Dierenmaskers 

maken 

Handschoenenwinkel 

Prijzen 

handschoenen maken 

Route door het bos 

 

Uitspelen van het 

verhaal 

  

Muziek- en dansactiviteiten Uitstapjes/onderzoek Bewegingsonderwijs 
Het is winter bibber, bibber Breien Spel; Nicky in het bos 

Pak je laarzen, pak je jas Wol De boom wordt hoe langer hoe dikker 

Sneeuwvlok/Jeroen Schipper Uilen/braakballen pluizen Joepie, joepie is gekomen 

Snowflake/Jeroen Schipper 
  

 
  

 
  

 
  

 
Startactiviteit:  Verhaal de want uitspelen 

Tussen activiteit  

Slotactiviteit:  Verhaal uitspelen als toneelstuk met maskers voor een andere groep 

 


