Doeblad Bingo voor de eerste schoolweek
Inclusief

EXTRA
LEESTIPS!
‘Kom maar uit je ei,’ zegt mama.
‘Ik wil niet,’ zegt Vlegeltje.
En hij blijft zitten waar hij zit, veilig in zijn ei.
‘Dan dráág ik je wel naar school,’ zegt mama.

Voor het eerst naar school gaan, is voor een kind soms best spannend. Maar niet met deze leuke
bingo! Wat maakt een kleuter allemaal mee op een schooldag? Bekijk en bespreek het aan de
hand van onderstaande plaatjes. Kleur samen de vakjes in van wat je kind heeft gedaan.
Zo ontdekken kinderen spelenderwijs alles over school: van pauzehapje tot buiten spelen
en van knutselen tot samen luisteren naar een verhaal. Naar school gaan is echt een feest!
Op school is van alles te doen: wormpjes zoeken,

leren vliegen, spetteren en spatteren in een waterplas …
Maar Vlegeltje zegt: ‘Ik vind het hier stom, ik wil naar huis.’
Nadenkend krabt de juf zich op haar hoofd.
Tja, wat nu?

Voor het eerst naar school gaan is soms best spannend. Maar niet
met dit kijkje in de klas. Kinderen ontdekken spelenderwijs alles
over school: van pauzehapjes tot buiten spelen en van knutselen
tot samen luisteren naar een verhaal. Zo wordt naar school gaan
een feest! En wie kan op iedere pagina alle veertien kuikens vinden?

ik wil niet naar school

‘Het is tijd om naar school te gaan.’
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nemen van
❑ Afscheid
papa of mama

❑ In de kring zitten

❑ Buiten spelen

met de
❑ Kennismaken
andere kinderen

❑ Zingen

❑

met de
❑ Kennismaken
meester of juf

❑ Fruit eten

❑ Stil zijn

❑ Voorlezen

❑ Knutselen

❑ Tas meenemen

Sluit aan bij school

Naar de wc gaan
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