Inleiding op het thema: Sil heeft lange haren.
Woord vooraf
Dit thema is op zeer korte termijn herschreven en is daarom niet volledig. De woordkaarten, de
spelletjes van Squla en de werkbladen ontbreken bijvoorbeeld. De activiteiten bij dit thema zijn wel
volledig en bieden zeker een dekkend aanbod. Eventueel kunt u aanvullende materialen uit het
thema ‘Op reis met Sil en Lis’ gebruiken aangezien dit thema qua ontwikkelingsdoelen overeen
komt.
Echter, tijdgebrek in het ontwikkelteam was niet de enige reden tot het ontwikkelen van een
onvolledig thema. Voor ons is het namelijk niet ondenkbaar dat je deze periode extra wil inzetten
op bijvoorbeeld groepsvorming, fonemisch bewustzijn en getalbegrip. Daartoe beschrijft Sil op
school onder kansen creëren extra suggesties, zoals spelletjes met woordkaartjes uit voorgaande
thema’s.

Wat gaan we doen?
Oorspronkelijk stond het thema ‘Op reis met Sil en Lis’ na de meivakantie op de planning. Echter,
reisplannen voor de zomervakantie zijn momenteel niet erg actueel. Daarom is het thema ‘Op reis
met Sil en Lis’ herschreven in het thema ‘Sil heeft lange haren’. In het thema ‘Sil heeft lange
haren’ blikken Sil en Lis terug op de afgelopen periode, maar zomeractiviteiten voor thuis komen
zeker ook aan bod. In de huishoek richten de kinderen een thuiswerkplek in met in de tuin een
tent. Hier kunnen de kinderen video-bellen en buitenspelletjes spelen. Als de kinderen moe zijn van
het spelen kunnen zij op hun slippers een ijsje halen bij de Lekker leuk winkel in de klas. De
kinderen maken slippers, ijsjes en knapzakken voor in de winkel. Bovendien is er aandacht voor Lis
die de afgelopen periode vaak in de opvang verbleef. De kinderen pakken Lis koffer en leren
nieuwe vriendjes te maken. Tot slot organiseren de kinderen activiteiten voor op school, zoals een
hartjesspeurtocht voor de juf en een dans voor de afsluiting van het schooljaar.

Voorbereiding
• Tijdens dit thema breidt de huishoek uit met een thuiswerkplek en in de tuin van de
huishoek komt een tent. Later breidt het rollenspel uit met een Lekker leuk winkel waar de
kinderen ijsjes en buitenspeelgoed kunnen kopen.
•

Onder het kopje ‘Te gebruiken materialen’ in deze inleiding vindt u per activiteit een
overzicht van de materialen die in dit thema worden gebruikt. Voor de inrichting van de
thuiswerkplek (activiteit 2), de tent (activiteit 10) en de lekker leuk winkel (activiteit 14)
moeten specifieke materialen worden verzameld en/of aangeschaft.

Laat u zich tijdens de voorbereiding op dit thema inspireren door de beschrijvingen van de
activiteiten en de informatie uit de aanvullende documenten. Hierna kunt u met uw eigen
creativiteit aan de slag om er samen met de kinderen een passend thema van te maken.
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Zo is Sil op School bedoeld! Als ontwikkelteam wensen wij u en de kinderen daar heel veel plezier
bij.
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Doelwoorden
Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

Activiteit 5

lang

samenwerken

de opa

bedanken

de route

de werkplek

om hulp vragen

de oma

de postzegel

varen

de klasgenoten

de afspraak

het videogesprek

opschrijven

het vlot

missen

het huiswerk

het gezicht

de kaart

de hoepel

Het huisdier

thuiswerken

vouwen

het adres

de touwen

Activiteit 6

Activiteit 7

Activiteit 8

Activiteit 9

Activiteit 10

de collega

de device

de koffer

de vriendjes

het luchtbed

de werkplek

de koptelefoon

de rugzak

wat

de slaapzak

het beroep

de aantekening

‘s nachts

afpakken

de tent

de mindmap

de afspraken

‘s avonds

wie

een tent opzetten

het ziekenhuis

video-bellen

de weegschaal

de vriendschap

het leesboek

Activiteit 11

Activiteit 12

Activiteit 13

Activiteit 14

Activiteit 15

bekijken

het vakantieboek

het bolletjes ijs

zin hebben

de slipper

de speeltuin

het regent

het hoorntje

lusten

de sandaal

de stad

logeren

de aardbei

het ijsje

de ritssluiting

de sloot

thuisblijven

verschillende

bedanken

het klittenband

het fototoestel

spelletjes

de smaak

stoepkrijt

de schoen

Activiteit 16

Activiteit 17

Activiteit 18

Activiteit 19

Activiteit 20

het dansje

speuren

de aanwijzing

de route

aanzetten

voordoen

de speurtocht

tegen komen

het eindpunt

de dansvloer

de beweging

het vergrootglas

de knapzak

waarnaartoe

het podium

de stap

de insecten

erin

vinden

versieren

(in de) maat

de soort

ordenen

de kaart

het optreden
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Benodigde materialen
Activiteit

Materialen

1.

•

Verhaal: Hartjes voor de juf

•

Voorwerpen van thuis

•

bureau, bureaustoel, laptop

•

Koptelefoon, mobiele telefoon

•

opschrijfblok, agenda, kalender, dagritmeplanner

•

schoolboeken, werkschriften, schrijfmateriaal, opschrijfboekjes

•

een flapover, of schrijfbord voor de dagplanning

•

kopjes, limonadeglazen, bloemetje op tafel

•

mand voor de hond(knuffel)

•

tijdschriften, folders, lijm

•

A4 papier

•

De afbeelding van Sil en Lis die videobellen

•

Template van of verschillende ansichtkaarten

•

Plaatjes van bedankacties

•

spullen van het speellokaal: matten, banken, touwen, wandrek, twee lange

2.

3.

4.
5.

Hartjes voor de juf
Thuiswerken

vierkante ogen

De bedankkaart
Uit met de hond

touwen, hoepels
•
6.

7.

8.

Waar werk jij?

Video bellen

Een koffer voor de opvang

•

extra: twee gladde matjes
Beroepen kaartjes of plaatjes

•

vellen A3-papier, schrijfgerei

•

letterkaartjes

•

‘speel’ laptops of tablets

•

A4 met vakjes als laptopschrem van teams/skype

•

een lege kalender of dagplanning

•

een schrijfblokje

•

Koffer en een rugzak met spullen voor Lis, zoals een broodtrommeltje,
tandenpasta, schoolwerk, een knuffel ect.

9.

Wil jij mijn vriendje zijn?

•

Weegschaal

•

ballen

10. Een tent in de klas

•

twee tafels of bouwblokken, kleden, knijpers (te gebruiken als

•

spullen voor in rond de tent: een luchtbed, een slaapzak,

tentharingen)
campingstoelen, houtblokken, een barbecue, een keukentje,
(speelgoed)eten
11. Foto’s bekijken

•

Verschillende foto’s uit de wijk

•

Foto’s van het spel in de tent op het digibord

•

Fototoestel
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12. Spelletjes
13. IJsjes maken

•

een vakantieboek

•

een (schoenen)doos

•

grote vellen A4- en A3-papier, crêpepapier, stroken stevig papier voor de
hoorntjes, dikke stiften, plakband, krantenpapier of watten, ijsstokjes,
toiletrollen, bakjes of plastic mandjes

14. De lekker leuk winkel

•

eventueel piepschuimblokjes om een ijsjeshouder van te maken

•

cijferkaartjes

•

de ijsjes en plastic bakken met ijsbolletjes (activiteit 14)

•

spulletjes voor de ijsverkoop: een ijsschep, lepeltjes, servetjes, een kassa,
buitenspeelgoed

15. Slippers

•

een sjabloon voor teenslippers, te vinden op internet

•

(digitale) plaatjes van verschillende (zelfgemaakte) slippers

•

knutselmateriaal, zoals gekleurd karton, chenilledraad, kraaltjes,
strijkkralen, lintjes, verf, kwasten, schaar, lijm

16. Dans met mij mee

•

touw

17. Speuren

•

template van een ansichtkaart of lege ansichtkaarten

•

lege lotto kaarten

•

plaatjes van een vergrootglas, insecten, planten en bloemen

•

vergrootglas

•

lijm, scharen

•

Knapzak

•

Briefgeld / muntjes

•

Stof, textielstiften, lint, stok, glitters, hartjes

•

stoepkrijt, kleden, wasknijpers

•

fietsjes en karren

18. Daar gaan we

19. Waar zijn de hartjes?

materialen van de verkeerslessen, zoals een stoplicht
20. Tot ziens!

•

geluidsinstallatie en microfoon, eventueel een verlengsnoer

een podium, versiering (slingers, ballonnen, discobal)
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