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Beste ouder(s), 
Ik ben blij dat ik een schooljaar lang voor je kleuter mag zorgen. 
We gaan er samen een fijne tijd van maken. 
Na een deugddoende vakantie zijn we in het nieuwe schooljaar begonnen met het anker ‘Start’ van 
Dag Loeloe!. In dit anker maken de kinderen kennis met Loeloe en haar familie en vrienden: oma en 
poes Snoes, de buurjongen Tim, haar neefje Pompom en Zoem de bij. 
  

      
 
 
 
Wat beleven we met Loeloe? 
Loeloe gaat bij oma op bezoek en ontmoet daar haar neefje Pompom. Als oma even naar de buren is, 
verkennen ze samen het huis van oma. ‘Niet op zolder komen!’, heeft oma gezegd. Maar wat zou er 
op de zolder zijn? Loeloe en Pompom gaan op avontuur en vinden een schatkist. Wat zou daarin 
zitten? 
 
In dit anker leert Loeloe ook Zoem kennen. Zoem de bij woont in de tuin van oma. De buurjongen 
Tim maakt voor Zoem een echt bijenhotel. Wie komen daar logeren?  
 



 

Ouderbrief Anker Start 2 

We praten verder over vriendjes. Vriendjes van Loeloe, van Zoem én van de kinderen zelf. 
Ruziemaken en samen spelen horen daarbij. 
Oma is nieuwsgierig naar de avonturen van Loeloe. 
 
Wat doen we in de klas? 

 Loeloe krijgt een plaats bij ons in de klas. 

 We lezen het ankerverhaal voor: ‘Zwemmen op zolder’ (geschreven door Erik van Os & Elle van 
Lieshout, met illustraties van Katrien Van Schuylenbergh). 

 We gaan op zoek naar … de schatkist! 

 We praten over ruziemaken en vriendjes zijn. We leren de klasregel: ‘samen spelen, zij aan zij, 
samen delen hoort daarbij’. 

 De kinderen gaan samen met Zoem op zoek naar vriendjes die in het bijenhotel komen logeren. 
De vriendjes hebben allemaal hun eigen naam en logeren in hun eigen (letter)kamer. De 
kinderen leren goed te luisteren naar geluiden en maken kennis met diverse klanken en letters. 
In het anker Start ontdekken de kinderen van alles rondom de /z/ van Zoem. 

 De kinderen leren de weekkalender te gebruiken. 
 
Schat in de klas 

 In dit anker onderzoeken de kinderen wat schatten zijn, kiezen ze hun mooiste schat en 
ontdekken ze dat je niet alleen in een schatkist iets kunt bewaren, maar dat daar veel 
verschillende manieren voor zijn. 

 
Hoe kun je aansluiten bij het anker? 
Nadat het anker een week in de klas is opgestart, kun je met je kind het volgende doen: 
 
In de klas 

 In dit anker komt Loeloe in de klas wonen.  

 We maken een speciaal plekje voor Loeloe.  Misschien wil je kind iets van thuis meenemen 
voor Loeloe (een tandenborstel, een plantje of iets anders). Laat je kind uit twee of drie 
spulletjes kiezen wat hij of zij het mooiste vindt. Kinderen willen graag meedenken en 
meehelpen om het gezellig te maken. Ook maken we de wereld tussen thuis en school 
minder groot doordat kinderen iets van thuis mogen meenemen.  

 
Samen praten 

 Vraag je kind iets te vertellen over de personen op de foto in deze brief. Wie zijn dat? Vertel 
er eens iets over? 

 Vraag je kind naar het avontuur van Loeloe. Wat heeft Loeloe gevonden op de zolder van 
oma? 

 Bekijk samen thuis een aantal familiefoto’s. Wie is jouw familie? Vertel erover en 
beantwoord vragen van je kind. Heeft je kind ook een ‘neefje’, net zoals Loeloe?  
 

 
Samen doen 

 Ga thuis met je kind ook op zoek naar ‘schatten’. Wat is voor jou een ‘schat’? En wat is een 
‘schat’ voor je kind? Maak samen een mooi doosje waarin jullie de mooiste schat bewaren. 
Geef die een speciale plaats in huis.  

 Speel ‘Zoek de schat …’. Neem een voorwerp dat jullie gaan zoeken, bijvoorbeeld een mooie 
steen. Dit is de schat. Verstop de schat terwijl je kind niet kijkt. Geef je kind kleine 
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aanwijzingen tijdens het zoeken. Bijvoorbeeld: ‘loop naar de boom’ of moeilijker: ‘loop twee 
stappen naar voren’ of nog moeilijker: ‘kijk naast de bank’. Laat je kind de schat ook eens 
voor jou verstoppen en vraag ook om een aanwijzing. 

 Ga samen in de tuin of in een park zitten. Sluit de ogen twee of drie minuten. Spreek een 
signaal af als de minuten voorbij zijn. Luister naar de geluiden en bespreek daarna: Wat heb 
je gehoord? Vertel ook wat jij hebt gehoord. Hoorden jullie hetzelfde?  

 Samen met je kleuter thuis oefenen wat hij op school leert? Kijk dan eens op 
www.uitgeverijzwijsen.be. ‘Spelend leren met Rompompom’ sluit aan bij de leerlijnen van 
school.   
 

 
Van thuis naar school 

 De kinderen leren de familie en vrienden van Loeloe kennen. Het is ook erg leuk als we zien 
wie de familie en vrienden van jouw kind zijn. 

  Jullie mogen foto’s meebrengen van de hele 
familie, mama, papa, broers,  zussen, grootouders, 
huisdieren…. 

 Jullie mogen ook 5 of meer wc-rollen meebrengen. 
 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking 
Juf Iranka Juf Rebecca 

 

http://www.uitgeverijzwijsen.be/
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Werkblad bij ouderbrief     Anker Start | Schat in de klas 

 

Dit ben ik met mijn familie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is mijn vriendje of vriendinnetje 
 
 
 

 


