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                                    Ouderbrief Anker Dieren 

Anker Dieren  

Week van 25 januari 2021 tot 12 februari 2021 

 

Beste ouder(s),  

 

De komende periode werken we in de klas met het anker ‘Dieren’ van Dag Pompom!.  

Pompom heeft een heel speciaal knuffelbeest, een zandbakaap. We praten over dierenknuffels, ook 

over die van de kinderen. Tim heeft geen dierenknuffel, maar een echte spin! Pompom en Loeloe 

vinden het maar gek, een spin als huisdier. Wat vindt Tim zo bijzonder aan zijn spin? Dat gaan we aan 

hem vragen. Samen met Pompom komen we ook meer te weten over andere dieren: waar ze leven, 

hoe ze wonen en wat ze eten. We leren over oerwouddieren! 

 

Je kind mag een dierenknuffel meenemen naar school. Laat je kind een knuffel kiezen die een tijdje 

op school mag blijven. 

 

Wat doen we nog meer in de klas? 

• We bekijken de dierenknuffels die we mee naar school hebben genomen. Wat is er bijzonder aan 

de knuffels? Welke horen bij elkaar en waarom? We praten ook over een naam voor het dier en 

wat we weten over het dier. Bijvoorbeeld waar het woont en wat het eet. Alle dierenknuffels 

krijgen een plek in de klas.  

• We leren over het oerwoud, hoe het eruitziet en hoe de dieren daar leven. We schilderen het 

oerwoud en luisteren naar oerwoudgeluiden. Ook bewegen we op muziek als een dier in het 

oerwoud. 

• We leren over de aap en de krokodil, omdat Pompom een zandbakaap heeft en Loeloe een 

erwtjeskrokodil. Wat hebben ze nodig om fijn te kunnen leven? We zoeken nog meer informatie 

op over allerlei dieren, zoals de olifant, de kikker en de jaguar. 

• We maken ook zelf fantasiedieren en bedenken een naam voor het dier, waar het woont en wat 

het eet. De oma van Pompom wil van alle ideeën die wij hebben een fantasieknuffeldier maken. 

Ben je benieuwd welk dier het is geworden? In de laatste week van het anker kun je het aan je 

kind vragen.  

 

 

Wat beleven we met Zoem? 

Zoem heeft bij de sloot twee nieuwe vriendjes ontmoet, de libellen Naut en Wout. Ze gaan mee naar 

het bijenhotel, maar daar komen ze vast te zitten. Au, au, wat doet dat pijn! Ze zijn te groot voor de 

opening. Zoem maakt hen los. Naut en Wout roepen: ‘Au, au’! Zoem ontdekt dat je /au/ ook in Naut 

en Wout hoort, maar dat de letters er verschillend uitzien. We praten door over de letter /au/ en 

ontdekken in de spiegel dat onze mond langzaam dichtgaat als je /au/ zegt. 
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                                    Ouderbrief Anker Dieren 

Samen praten 

Zoek samen een informatief boek uit over een huisdier, bijvoorbeeld van de 

serie ‘Mijn huisdier’ van uitgeverij Corona. In elke bibliotheek zijn 

informatieve boeken over huisdieren te vinden. Lees en kijk samen in het boek. Praat over wat jullie 

nu weten over het huisdier. Wat eet het dier en hoe verzorg je het dier? Zou het jouw lievelingsdier 

kunnen zijn? Als je kind zelf een huisdier heeft, praat dan samen over de verzorging. Als je een foto 

maakt van je kind bij de woonplek van het dier (kooi, hok, kom, terrarium, stal), kunnen we er in de 

klas verder over praten. 

 

Samen doen 

• In het oerwoud wonen apen. En apen zijn in het oerwoud op zoek naar bananen! Ga naar buiten 

en geef je kind een blinddoek om. Verstop een of meer bananen (of ander ‘oerwoudfruit’ of een 

voorwerp). Denk ook aan verstopplekken in een boom of in een struik. Laat je kind, zonder 

blinddoek, de banaan zoeken. Wissel van rol. 

• In het oerwoud moet je goed kunnen luisteren. Doe een blinddoek bij je kind om. Zet zachtjes 

een muziekje aan en ga ergens in de ruimte staan. Maak vervolgens een geluid van een dier uit 

het oerwoud, zoals een aap, olifant, kikker, slang of jaguar. Je kind wijst in de richting waar het 

geluid vandaan komt. Daarna doet het kind de blinddoek af en kijkt of hij of zij in de juiste 

richting wees. Wissel van rol. 

 

Van thuis naar school 

Laat je kind thuis alle knuffelbeesten die hij of zij heeft, ordenen door ze in groepjes te verdelen of in 

een rij bij elkaar te zetten. Welke dieren horen bij elkaar en waarom? Maak er een foto van en laat je 

kind die meenemen naar school. In de klas gaan we ermee verder. 

 

 

 

 

 

 

Jammer genoeg kunnen de geplande uitstappen naar de kinderboerderij in Kiewit en een bezoek 

aan het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek niet doorgaan wegens de maatregelen. 

 

 

Groeten 

Juffen van K4-5 en K5 

 


