
 
Themabrief groep 2/3  
Ridders en kastelen 

 
03-02-2020 t/m 21-02-2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het thema ‘gezond gedrag’ is alweer 
afgerond. Het was een leuk en herkenbaar 
thema waarin we veel gedaan hebben met 
de kinderen. 
Bij het tandenpoetsen in de klas hebben 
we onderstaand liedje veel aan gezet. Bij 
deze de link ook voor jullie: 
https://www.efteling.com/nl/kids/videos/j
okie/leren-met-jokie/tandenpoetsen  
 
Thema/knutsel werkjes 
Deze 3 weken gaan we spelen en werken 
over ridders. De huishoek is een kasteel 
geworden met ridderstoelen en glazen 
waar een echte ridder graag uit wil 
drinken. 
We gaan leuke verwerkingen maken die 
op de kijkavond allemaal bewonderd 
kunnen worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordenschat 
Deze woorden staan centraal: 
harnas – ridder – ridderen – kantelen – 
poort – ophaalburg – vaandel – lans -  
kasteel – toren – dapper – helm – gracht  
 
 
 
 
 

Belangrijke informatie: 
Woensdag 19 februari 18:30-19:30 uur: 
Kijkavond. 
Vrijdag 21 februari 10:30-11:30 uur: 
spelletjescircuit met spelletjes uit de 
riddertijd. Hiervoor zoeken we nog 
ouders/opa’s/oma’s die willen helpen en 
een groepje willen begeleiden.  
U kunt u hiervoor opgeven bij de 
leerkracht van de groep. 
Vrijdag 21 februari: 
Speelgoeddag. 
De kinderen mogen speelgoed meenemen 
om mee te spelen. Wilt u  er rekening mee 
houden dat het geen kleine onderdelen 
bevat die kwijt kunnen raken.  
Graag zonder geluid. 
Als school staan we niet achter vecht- en 
oorlogsspeelgoed, dus dit liever niet 
meegeven. 
 
Als u materiaal heeft dat binnen dit thema 
past, mag uw kind dit mee naar school 
nemen. Denk hierbij ook aan leuke posters 
of boekjes.  
 
Prentenboeken tips: 
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Liedjes en opzegversjes:  

 
Ridderdans: 
Alle stoere ridders, dansen in het rond. 
Ze klappen in hun handen en stampen op 
de grond. 
 
 
 
Ridder Jan Fideel: 

 
 
 
 
 
1,2,3,4 ridders in de burcht: 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ridder Martijn en ridder Koen: 
https://www.muziekinschool.net/rmanim
atie  
 
 
 
17 dappere en stoere ridders: 
17 dappere, stoere ridders, 
liepen stijf en stram voorbij. 
17 dappere, stoere ridders, 
liepen achter elkaar in de rij. 
De laatste ridder liep niet in de 
maat, 
die liep te dansen - midden op de straat. 
De laatste ridder liep mee voor de grap, 
Tip, tap    tip, tap  
Tip, tap    stap, stap. 
 
 
Lezen en letters 
Met het lezen hebben we kern 2 afgerond 
en zijn we vorige week begonnen met 
kern 3. In kern 3 worden de volgende 
woorden aangeleerd: doos, poes, koek, ijs, 
en zeep. De letters die daar bij horen zijn: 
d, oe, k, ij, z.  
Met de hele groep gaan we ook de letter g 
behandelen.  
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