11 maart 2021

Hoi BSO kinderen en ouders,
Jammer….. voorlopig zien wij elkaar nog niet . Wij moeten nog even volhouden.
Dus voor deze week ook weer een leuke activiteitenbrief. Deze keer draait alles om
LETTERS. Kijk maar eens wat je daar allemaal mee kunt doen!!
Veel plezier ermee.
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De BSO pedagogisch medewerkers van Quadrant

4-6 jaar
Veel kleuters zijn al bezig met letters herkennen en schrijven. Vaak weten zij al met welke letter hun
naam begint of zij kunnen zelfs al hun eigen naam schrijven. Nu gaan wij letters versieren. Dat kan
natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Hier wat ideeën.

Maak van klei of zoutdeeg een grote letter en laat dit drogen. Ondertussen maak je van een groot,
stevig karton een mooie achtergrond die je kleurt of verft. Als alles droog is, plak je de letter erop met
sterke lijm. Leuk om op je eigen kamer te hangen of neer te zetten.

Maak een grote letter uit stevig karton en snijdt of knipt deze uit. Misschien heb je daar hulp bij nodig
van een volwassene. Verzamel restjes wol. Omwikkel de letter met wil. Zet steeds je begin even vast
met een plakbandje of knoop het stevig vast. Zorg dat er geen karton meer zichtbaar is. Je kunt
natuurlijk je letter nog verder versieren door pompoms te maken met wol. Of figuurtjes uit vilt te
knippen en op te plakken.
Oefenen met letters schrijven. Vul een zipzakje met verf en gel. Goed
mengen. Zorg dat het zakje goed dicht zit door er nog extra tape op te
plakken. Leg het plat op tafel. Nu kan je allerlei letters schrijven met je
vinger of met een wattenstokje. En steeds weer overnieuw beginnen!
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Hou je liever van bouwen? Kijk dan eens op
Duplo voorbeelden; 100x bouwen ideeën en voorbeeldkaarten nabouwen Mamaliefde.nl. Daar staat een voorbeeld om met duplo het hele alfabet te
bouwen.
Letterspelletje voor tussendoor. Kies een letter. Doe dit bijvoorbeeld door een
krant of tijdschrift te pakken en met je ogen dicht een letter aan te wijzen. Je
kind moet nu allerlei woorden bedenken die beginnen met deze letter. Hebben
jullie genoeg woorden bedacht? Kies dan een andere letter en doe het spel
nog een keer.
Bewegen. Noem een letter en zoek een voorwerp in huis dat begint met deze
letter. Dus bijvoorbeeld je noemt een a, dan zoek je een appel of een
aardappel.

7 jaar en ouder
De voorbeelden die bij de jongere kinderen staan, zijn ook voor jullie leuk.
Letter van letters. Zoek steeds dezelfde letter uit een tijdschrift/ reclamefolder. Bijvoorbeeld
de eerste letter van je naam. Knip deze uit. Leg alle letters in de vorm van de letter en plak
het geheel op. Zie afbeelding.
Voor de volgende knutsel ga je eerst lekker naar buiten. Ga op zoek naar allerlei takjes en
neem deze mee. Thuis ga je van de takjes één of meerdere letters maken. Knip ze op maat
en ga proberen een vorm van een letter te maken. Als je de juiste takjes voor een letter
hebt, bind je deze met touw in de juiste vorm aan elkaar. Daarna kun je ze nog versieren
met gekleurd wol of met (kunst)bloemen. Heb je de smaak te pakken? Maak dan meerdere
letters en maak daar dan een woord van. Bijvoorbeeld groetjes of hoi. Leg ze op een ondergrond en
maak er een foto van. Leuk om naar je vrienden of familie te versturen!

Iets moeilijker. Maak een woord/naam van ijzerdraad of pijpenrager. Elektriciteitsdraad zou ook
kunnen. Als je het woord gevormd hebt, omwikkel je het met wol.
Een geduldwerkje. Knip een letter uit stevig karton. Ga nu uit een tijdschrift
leuke kleuren zoeken. Knip hiervan repen en rol deze op. Dan plak je alle
rolletjes stevig naast en onder elkaar zodat je hele letter gevuld is. Dit kan
ook met krantenpapier.
Heb je minder geduld? Zoek dan allerlei plaatjes uit tijdschriften en plak die
kris kras over elkaar op je letter.
Uiteraard zijn er nog hééél veel meer ideeën om je letter mee te versieren.
Maak er iets leuk van.
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Leuk om met elkaar te doen: Letterspelletjes. Hieronder staan er een paar.
Lettertjeprik
Speler 1 noemt een letter (bijvoorbeeld de n), speler 2 een categorie (bijvoorbeeld ‘plaatsnamen’).
Vervolgens noemen de spelers om beurten iets wat binnen de categorie valt én begint met de
opgegeven letter: Noordwijk, Nijmegen, Napels.
Wie binnen twintig seconden geen nieuwe aanvulling meer heeft, valt af. Degene die de laatste
aanvulling heeft genoemd, verdient een punt en mag een nieuwe letter kiezen (en de volgende speler
weer een nieuwe categorie). Enkele categorieën ter inspiratie: plaatsnamen, dieren, eten, beroepen,
lichaamsdelen, liedjes, bloemen, enz.
Variatie: Prik een letter en ga zoveel mogelijk woorden opschrijven. Wie heeft de meeste woorden na
bijvoorbeeld drie minuten?
Letterslang
Bedenk een categorie (bijvoorbeeld dieren) en noem een woord uit die categorie (bijvoorbeeld aap).
Degene na jou noemt dan een dier met de laatste letter van aap, bijvoorbeeld paard, en weer een
volgende ziet in de laatste letter van paard de eerste letter van Deense dog. Heb je binnen twintig
seconden (of een andere afgesproken tijdsduur) geen nieuwe aanvulling? Dan val je af. Wie de laatste
aanvulling heeft genoemd, mag een nieuwe categorie bedenken.
Woordslang (voor gevorderden )
De eerste speler noemt een samenstelling, dus een woord dat bestaat uit twee zelfstandige
naamwoorden, bijvoorbeeld keukendeur. De tweede speler neemt het laatste deel van het woord,
plakt er iets achter en maakt er een nieuw woord van (deurpost). De volgende pakt daar weer het
laatste deel van en maakt weer een nieuw woord (postbus), enz. De woordslang werkt in tegenstelling
tot de letterslang hierboven niet met categorieën, maar een overeenkomst is de puntentelling (zie daar
dus).
Tijdschriftletters
Noem een woord of schrijf dit op. Vanaf het startsein ga je de letters zoeken in een krant of tijdschrift.
Uitknippen en opplakken. Wie heeft het snelst het woord goed opgeplakt? Leuk om steeds langere
woorden te maken. Eenvoudiger: noem een letter. Ga zoveel mogelijk die letter zoeken in de krant of
tijdschrift en knip die uit. Wie heeft de meeste letters gevonden in de afgesproken tijd?

Extra info voor ouders en opvoeders
Kinderen vinden naast lezen het ook leuk om filmpjes te kijken. Binnenkort zijn de Media Ukkie Dagen
2021 (de naam is wat misleidend, want er is ook info voor oudere kinderen van de basisschool. Lees
daarom even verder 😊).
Van 26 maart t/m 2 april zijn de Media Ukkie Dagen. Tijdens dit landelijke evenement staat de mediaopvoeding van jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. Het thema dit jaar is 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'.
Welke inhoud online is eigenlijk geschikt voor dreumesen, peuters en kleuters? En hoe kan dit online
allemaal veilig en kan er een balans worden gevonden? Naast onze online voorleesmomenten (Bieb
voor de kleintjes), is er voor ouders een webinar over media-opvoeding. Kijk op de website voor meer
informatie. Media Ukkie Dagen (bibliotheekgouda.nl)
Op Mediaukkiedagen.nl vind je meer informatie. Bijvoorbeeld over de MediaDiamant, een handige
wegwijzer met tips om kinderen en jongeren mediawijs op te laten groeien. Onderdeel hiervan is
het Mediagesprek. Je kiest de leeftijd van je kind en de taal en krijgt handige tips in de categorieën
plezier, veilig, samen, inhoud en balans. Verder vind je op de site een link naar Mediasmarties, een

3

online gids vol recensies van kindermedia. In het document 7 opvoedvragen beantwoord lees je de
antwoorden op vragen als: 'Hoelang mag mijn kind achter een beeldscherm zitten?' en 'Hoe zorg ik
dat mijn kind veilig is op internet?'.
Kijk naar Tips voor mediaopvoeding voor kinderen van 0 t/m 6 jaar (mediaukkiedagen.nl) bij :Tips voor
thuis. Daar staan niet alleen tips voor de kleinere kinderen, maar ook voor andere leeftijden van de
basisschool.
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