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Inleiding

Binnen onze heterogene groepen 1-2 werken wij vanuit het concept
Basisontwikkeling. Een zeer belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het aanbod
betekenisvol moet zijn en in een herkenbare context plaats moet vinden.
Om tegemoet te komen aan deze betekenisverlening hebben we alle praatplaten,
woordclusters, kalenderwoorden, liedjes en thuismaterialen uit Logo-3000
ondergebracht binnen de op onze school vastgestelde thema’s (Ik-en-KO)
gedurende een cyclische periode van 2 jaar.
De enthousiaste reacties op deze betekenisvolle, contextgebonden aanpak wijzen
erop dat het gedegen woordenschatprogramma Logo-3000 nu nóg effectiever
ingezet wordt, doordat onze kinderen de woorden spelenderwijs gedurende 6 weken
in diverse hoeken tegenkomen en deze dus (ook actief) gaan gebruiken.
De binnen de thema’s geïntegreerde Logo-3000 woorden krijgen zo een plaats
binnen het gehele onderwijsgebeuren, waardoor het consolideren spontaan en
spelenderwijs een zwaar accent krijgt.
Het spreekt vanzelf dat wij bij de introductie van de praatplaten en woordclusters de
theorie van de 3 Uitjes en de Viertakt exact volgen.
Voor een klein deel van de praatplaten en clusters geldt dat deze, door hun inhoud,
niet heel makkelijk te koppelen zijn aan de thema’s. Uiteraard zijn deze woorden
toch binnen één van de 14 thema’s ondergebracht, immers: álle woordclusters en
praatplaten moeten in twee jaar tijd behandeld worden! Om de betekenisverlening
van deze minder makkelijk te plaatsen woorden toch zo hoog mogelijk te laten zijn,
stemmen de leerkrachten voorafgaand aan een nieuw thema samen af op deze
woorden: hoe kunnen we deze woorden toch zo betekenisvol mogelijk in het
betreffende thema inzetten? Door samen te denken en verbanden te leggen zal dit
zeker lukken.
Alle per thema geselecteerde Logo-woorden, worden aan het begin van het thema
op een overzichtelijke lijst aan de ouders mee gegeven.
De kinderen krijgen per thema een map (“mijn woordjes”) mee naar huis, waarin een
deel van de Logo-woorden, ondersteund door foto’s, aangeboden wordt.
Als Spil- en VVE-locatie werken we nauw samen met SKON Kinderopvang “de
blauwe fazant”. Voor Logo-3000 geldt dat ook zij alle Logo-woorden gekoppeld
hebben aan hun thema’s. Op deze manier hopen wij als voor- en vroegschool een
krachtige, eenduidige impuls te geven aan het woordenschatonderwijs aan het jonge
kind.

Namens het Onderbouwteam:
Elsbeth Westerbeek
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De thema’s
(voor de heterogene groepen 1-2 in een tweejarige cyclus)

Jaar 1:

1- De huisartsenpraktijk (Au! uit Ik-en-Ko)
2- Sprookjes (Sprookjes uit Ik-en-Ko)
3- Hoera,feest! versie 1 (Hoera! uit Ik-en-Ko)
4- De kledingwinkel (Groot en Klein uit Ik-en-Ko)
5- Het restaurant (Eet smakelijk uit Ik-en-Ko)
6- Sporten en spelen (Speel je mee? uit Ik-en-Ko)
7-Op reis versie 1 (Op reis uit Ik-en-Ko)

Jaar 2:
8- Iedereen is mooi / geen twee dezelfde (Iedereen is mooi / geen twee dezelfde uit Ik-en-Ko)
9- Het museum (Kunst uit Ik-en-Ko)
10- Hoera,feest! versie 2 (Brrr…wat koud! uit Ik-en-Ko)
11- Het Circus (Circus uit Ik-en-Ko)
12- Wat loopt,vliegt en groeit daar? (Wat loopt en vliegt daar? Uit Ik-en-Ko)
13- Speel je mee? (Speel je mee? uit Ik-en-Ko)
14-Op reis versie 2 (Piraten uit Ik-en-Ko)
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Thema “De huisartsenpraktijk”

(=AU! uit Ik-en-KO)

*H=herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 winter nr.4: in huiswonen

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis

Gr.2 lente nr.3
Gr.1 lente nr.10
Gr.1 lente nr.11
Gr.2 lente nr.4
Gr.1 winter nr.39

1

Gr.2 lente nr.7
Gr.2 lente nr.8
Gr.2 lente nr.31
Gr.2 lente nr.32
Gr.1 herfst nr.35

2

Gr.1 zomer nr.1: op
straat

Gr.2 lente nr.4

Gr.2 lente nr.5
Gr.1 lente blz.3: heen en
terug

Gr.1lente nr.13

3

Gr.1 lente liedje 9 de politie
en de boef

Gr.1 lente nr.17
Gr.1 zomer nr.17
Gr.1 zomer nr.19
Gr.2 zomer nr.4
Gr.1 herfst nr.4
Gr.2 herfst nr.36

4

Gr.1 zomer blz.6:oversteken

Gr.2 lente nr.6

Gr.2 winter blz.6 lied 18
netjes en beleefd

Gr.2 winter nr.35
Gr.2 zomer nr.2:
brandweer

5

Gr.2 lente nr.7
Gr.2 lente nr.1
Gr.2 lente nr.2
Gr.2 lente nr.5
Gr.2 lente nr.6
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Gr.2 lente blz.1 lied 13 ik
adem,haal adem
Gr2 lente bl.1lied 13 ik haaladem

4

Week

Praatplaat

Cluster
Gr.1 zomer nr.1

6

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis

Gr.2 lente nr.8 +
Gr.2 winter nr.10

Gr.1 zomer nr.4
Gr.1 zomer nr.15
Gr.1 zomer nr.16
Gr.1 herfst nr.33

Gr.1 herfst blz.1
wat een probleem

Einde Logo 3000 planning thema “De huisartsenpraktijk”

saltoschool drents dorp

5

Thema “ Sprookjes”
*H= herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 lente
nr.1:sprookjesfiguren

Kalenderwoord
Gr.2 herfst nr.9

CD

Werkblad thuis

Gr.1 lente blz.6 lied 11
sprookjesland

Gr.2 lente
nr.30
Gr.2 herfst nr.4

1

Gr.2 herfst blz.6
letter,woord,zin ,naam
Gr.2 lente blz.4
geluidenmemory

Gr.2 herfst nr.3
Gr.2 lente
nr.15
Gr.2 zomer
nr.13
Gr.1 lente
nr.15
Gr.1 lente
nr.14
Gr.1 winter
nr.37
Gr.1 winter nr.9
Gr.2 zomer
nr.17

2

Gr.1 herfst nr.2:
herfst i/h bos

3
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Gr.2 herfst 10

Gr.1 lente blz.3 lied 8 de
verkleedkist
Gr.1 lente blz.3 lied 8 de
verkleedkist

Gr.1 herfst blz.3 allemaal
soorten

Gr.1 winter nr.1
Gr.1 lente
nr.35
Gr.2 winter
nr.31
Gr.2 zomer
nr.28
Gr.2 lente
nr.16
Gr.2 lente
nr.36

Gr.2 winter blz.5 lied 17 het
geheim
Gr.2 zomer blz.6 lied 17 we
gaan toveren
Gr.2 lente blz.3 lied 15 slapen
gaan
Gr.2 lente blz.7 lied 18 straf

6

Week

Praatplaat
Gr.1 herfst nr.1:
herfst i/h bos

Cluster

4

Gr.2 zomer
nr.29
Gr.2 zomer
nr.40
Gr.2 lente
nr.39
Gr.2 lente
nr.33

5

Gr.2 herfst
nr.32
Gr.2 winter
nr.34
Gr.2 lente
nr.25
Gr.1 lente
nr.20
Gr.1 herfst nr.1

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis
Gr.1 herfst blz.3 allemaal
soorten H*

Gr.1 winter nr.2

Gr.1 winter nr.3+
Gr.2 winter nr.8
Gr.2 lente blz.6 lied 17 dood
zijn
Gr.1 lente blz.1 langs het
monster

Einde Logo 3000 planning thema “Sprookjes”.
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Thema “ Hoera, Feest!” versie 1 ( inclusief Sint en Kerst)

(=Hoera, uit Ik-en-KO)

*H: herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 winter nr.1:
Sinterklaas

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis

Gr.1 zomer nr.5
Gr.1 zomer
nr.11
Gr.1 lente nr.25
Gr.1 lente nr.31
Gr.1 lente nr.38
Gr.1 lente nr.39

1

Gr.1 lente nr.2

Gr.1 zomer nr.6 +
Gr.2 winter nr.9

Gr.1 winter nr.1

2

Gr.1 winter blz.1 lied 7 buren
in jouw buurt

Gr.1 winter nr.3
Gr.1 winter
nr.10
Gr.2 winter nr.2: boven,
beneden

3

Gr.2 zomer
nr.22
Gr.1 winter nr.2
Gr.2 zomer
nr.23
Gr.1 herfst nr.29
Gr.1 herfst nr.30

Gr.1 zomer nr.7

Gr.1 herfst blz.5 lied 11 dag
en nacht
Gr.1 herfst blz.5 lied 11 dag
en nacht

Gr.1 herfst blz.6
rijtjespuzzel

Gr.1 herfst nr.36
Gr.2 herfst nr.34
Gr.2 lente nr.38
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Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 winter nr.2: Kerst

Kalenderwoord

CD

Gr.1 winter blz.4: de
kerststal
Gr.1 winter blz.7 de familie

Gr.1 zomer nr.8
Gr.1 winter nr.4
Gr.1 lente nr.30
Gr.2 winter
nr.21
Gr.1 winter nr.5

4

Gr.1 winter nr.8
Gr.2 winter
nr.13
Gr.1 herfst nr.37
Gr.2 herfst nr.1

5

Gr.2 winter
nr.5:woonomgeving

6

Gr.1 zomer nr.9
Gr.2 winter blz.2 lied 14
kaarten sturen

Gr.1 zomer nr.10
Gr.2 zomer
nr.39
Gr. 1 herfst
nr.36
Gr.2 herfst nr.15
Gr.1 herfst nr.27
Gr.1 herfst nr.28

Werkblad thuis

Gr.2 winter blz.7 puzzel
Gr.2 zomer blz.4 lied 18 als
ik miljardair ben

Gr.1 herfst blz.2 lied 8
allemaal haar

Einde Logo 3000 planning thema “Hoera,Feest” versie 1.
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Thema “De kledingwinkel”

( =Groot en klein uit Ik-en-Ko)

*H=herhaling
Week

Praatplaat
Gr.1 herfst nr.4:
kledingstukken

Cluster
Gr.2 herfst nr.8

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis
Gr.1 herfst blz.5:
aankleden,uitkleden

Gr.2 lente nr.9

Gr.2 zomer nr.37
Gr.2 zomer nr.34
Gr.1 zomer nr.33
Gr.1 zomer nr.34

1

2

Gr.2 lente nr.1: de
kleding

Gr.1 lente nr.22
Gr.1 lente nr.21
Gr.2 herfst nr.16
Gr.2 herfst nr.17
Gr.1 winter nr.35

Gr.2 lente nr.10

Gr.1herfst nr.21

Gr.1 zomer nr.1
Gr.1 lente blz. 1 lied 7 veters
en klittenband

Gr.1 lente nr.3

3

Gr.2 zomer nr.36
Gr.1 lente nr.5
Gr.2 herfst nr.6
Gr.1 herfst nr.7

Gr.1 zomer nr.2
Gr.2 herfst blz.2: zoek de
tekens

Gr.2 herfst nr.2

4

Gr.2 winter nr.14
Gr.2 winter nr.38
Gr.2 herfst nr.25
Gr.1 zomer nr.4: in het
zwembad

5
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Gr.2 winter nr.1
Gr.2 winter nr.40
Gr.2 winter nr.4
Gr.2 herfst nr.18

Gr.1 zomer nr.3
Gr.2 winter blz.2: het mobieltje

10

Week

Praatplaat

Cluster
Gr.2 winter nr.33

6

Kalenderwoord
Gr.1 zomer nr.4 +
Gr.2 winter nr.1

CD

Werkblad thuis

Gr.2 winter blz.6 lied 18
netjes en beleefd

Gr.1 winter nr.29
Gr.1 winter nr.35
Gr.1 winter nr.28

Gr.1 winter blz.5 lied 10 alle
kinderen tellen

Einde Logo 3000 planning thema “De kledingwinkel”.
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Thema “ Het restaurant”
Week

Praatplaat

Cluster

Kalenderwoord

(= Eet smakelijk uit Ik-en-KO)
*H= herhaling
CD

Gr.1 herfst nr.3 eten
en drinken

Gr.1 herfst blz.4 wat
eten/drinken we?

Gr.1 herfst nr.3

Samen met

Gr.2 winter nr.4 eten
en drinken
Gr.1 zomer
nr.31
Gr.2 winter nr.9
Gr.1 winter
nr.23
Gr.2 winter
nr.25
Gr.1 winter
nr.19

1

Gr.2 lente nr.3
Gr.1 herfst nr.6
Gr.1 zomer
nr.32

2

Gr.1 zomer blz.7 lied 11
boodschapp.doen

Gr.1 herfst nr.4
Gr.1 zomer blz7 lied 11
boodschapdoen H*
Gr.2 herfst blz.4 lied 16 i/d
bibliotheek

Gr.2 herfst nr.5
Gr.2 herfst
nr.27
Gr.1 zomer
nr.37
Gr.2 winter nr.1: de
keuken

3

Gr.1 zomer blz.1 heel en
half
Gr.2 winter blz. 6 in de
keuken

Gr.1 herfst nr.5
Gr.2 winter
nr.17
Gr.2 winter nr.2
Gr.1 zomer
nr.22

Werkblad thuis

Gr.1 winter blz.4 lied 9 tafeltje
dekken

Gr.1 winter
nr.18
saltoschool drents dorp
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Week

Cluster

Praatplaat

Gr.2 zomer
nr.38
Gr.1 winter
nr.20
Gr.1 winter
nr. 21
Gr.1 winter nr.7

4

Gr.2 winter nr.3
groente en fruit

5

6

Gr.2 winter
nr.16

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis

Gr.1 herfst nr.6 +
Gr.2 winter nr.5

Gr.1 winter blz. 4 lied 9 tafeltje
dekken H*

Gr.1 herfst nr.7

Gr.1 zomer blz.4 groente of
fruit?
Gr.2 winter blz.5 groente
en fruit

Gr.2 zomer
nr.35
Gr.2 lente nr.27
Gr.1 zomer
nr.30
Gr.1 lente nr.23
Gr.1 winter
nr.17
Gr.2 lente nr.29
Gr.2 herfst
nr.40
Gr.2 herfst
nr.28

Gr.1 herfst nr.8

Einde Logo 3000 planning thema “Het restaurant”
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Thema “Sporten en spelen”

Idem thema “Speel je mee?”

(=Speel je mee? uit Ik-en-Ko)
*=Herhaling

Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 zomer nr.3 op
speelplaats

Kalenderwoord

Gr.2 herfst
nr.39
Gr.1 herfst
nr.14
Gr.2 lente nr.40

2

Gr.2 zomer nr.5 spel en
sport

3

4
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Werkblad thuis
Gr.1 zomer blz. 2 wat mist
hier?

Gr.1 lente nr.7
Gr.1 zomer
nr.23
Gr.1 herfst nr.3
Gr.1 zomer
nr.25
Gr.1 herfst
nr.38

1

CD

Gr.1 zomer blz.6 lied 10 op de
balk
Gr.1 herfst blz.1 lied 7 torentje
bouwen
Gr.1 lente nr.8

Gr.1 lente nr.9
Gr.1 zomer
nr.22
Gr.1 herfst
nr.31
Gr.2 lente nr.11
Gr.2 lente nr.28
Gr.2 herfst nr.
38
Gr.1 herfst
nr.15
Gr.2 winter
nr.15
Gr.2 herfst
nr.11
Gr.2 lente nr.14

Gr.1 zomer blz.5 lied 9 één
voor één

Gr.1 lente nr.10 +
Gr.2 winter nr.3

14

Week

Praatplaten

Cluster

gr.2 zomer nr.3 sport en
spel

Kalenderwoord

Gr.2 herfst nr. 1
dierengeluiden

6

Werkblad thuis

Gr.2 lente nr.1
Gr.2 zomer
nr.18
Gr.2 zomer
nr.20
Gr. 1 zomer nr.
21
Gr.1 zomer
nr.24
Gr.2 zomer
nr.21
Gr.2 lente nr.35

5

CD

Gr.2 zomer blz.3 lied 15
voetbalwedstrijd

Gr.2 lente nr.2

Gr.2 herfst blz.3 lied 15 hoor je
de dieren?

Gr.1 herfst
nr.25
Gr.1 winter
nr.40
Gr.1 lente nr.32
Gr.1 lente nr.36
Gr.1 zomer
nr.20

Gr.1 lente blz.7 lied 12 potlood
lenen
Gr.1 zomer blz.3 lied 8 dansen
in het rond

Einde Logo 3000 planning thema “Sporten en spelen”.
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Thema “ Op reis” versie 1
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 zomer nr.4 i/h
zwembad

Kalenderwoord

(=Op reis uit Ik-en-Ko)
*H= herhaling
CD

Werkblad thuis

Gr.2 herfst nr.3
Gr.2 zomer
nr.19
Gr.1 zomer nr.3

1

Gr.2 zomer blz.1 lied 13 op
vakantie
Gr.2 zomer blz.2 lied 13 op
vakantie

Gr.2 zomer nr.8
Gr.2 zomer nr.9
Gr.2 herfst nr.7
Gr.2 lente nr.5
de natuur

2

Gr.1 zomer
nr.13
Gr.1 winter
nr.36
Gr.2 zomer
nr.10
Gr.2 lente nr.14
Gr.2 herfst
nr.13

Gr.2 zomer nr1
vervoermiddelen

Gr.2 zomer blz.2 lied 14
ga je mee wandelen?
Gr.1 winter blz.6 lied 12
goed of fout

Gr.2 winter blz. 6 in de
keuken

Gr.2 herfst nr.5
Gr.1 zomer nr.8
Gr.1 zomer
nr.10

3

Gr.2 herfst nr.4

Gr.2 zomer nr.2

Gr.1 zomer blz.1 lied 7 op
bezoek bij oom..
Gr.2 zomer blz.6 wat hoort
bij elkaar?

Gr.1 zomer
nr.18
Gr.2 lente nr.37
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Week

Praatplaat

Cluster
Gr.2 zomer nr.6
Gr.2 winter
nr.18
Gr.2 zomer nr.7
Gr.2 zomer nr.3

4

Kalenderwoord

Werkblad thuis

Gr.2 herfst nr.6

Gr.1 lente blz.5 lied 10 tik,tak
de klok

Gr.1 lente nr.27
Gr.2 zomer nr 4
wassen/plassen

CD

Gr.2 herfst nr.7

Gr2 zomer blz6 wat hoort
bij elkaar?H*

Gr.2 herfst nr.8 +
Gr.2 winter nr.4

Gr.2 herfst blz.7
wie hoort er niet bij?

Gr.2 herfst nr.9
Gr.1 winter nr.6
Gr.1 zomer nr.2
Gr.1 zomer nr.5
Gr.2 zomer
nr.33

5

Gr.2 herfst nr.4
in en bij de zee

Gr.1 lente nr.37
Gr.1 lente nr.28

Gr.1 lente blz.5 lied 10 tik,tak
de klok H*

Gr.1 lente nr.40
Gr.1 lente nr.1

6

Gr.2 lente blz.3
pas op voor piraten

Gr.1 zomer nr.6
Gr.2 herfst nr.2
dieren in de lucht en bij de
sloot

Gr.2 lente nr.23

Gr.2 lente blz.5 lied 16
oorlog in de stad

Gr.2 herfst blz.5
waar zijn ze?

Einde Logo 3000 planning thema “Op reis”.
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Thema “ Iedereen is mooi/ geen twee dezelfde”
*H= herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 herfst nr.5 het haar

CD

Werkblad thuis

Gr.1 herfst nr.9
Gr.1 herfst nr.9
Gr.1 herfst nr.39
Gr.1 lente nr.4
Gr.1 herfst nr.22

1

Gr.2 winter nr.32
Gr.2 herfst nr.14
+
Gr.1 lente nr.7
Gr.2 herfst
nr.20+
Gr.1 herfst nr.34

2

Gr.2 lente nr.9+
Gr.1 winter nr.34
Gr.2 winter nr.34

3

Kalenderwoord

Gr.1 herfst nr.10
Gr.2 herfst blz.4 gelijk of
verschil?
Gr.2 herfst blz.5 breed en
smal

Gr.2 herfst nr.1

Gr2 herfst nr2:dieren
lucht, sloot

Gr.2 herfst blz. 5 waar zijn
ze?
Gr.2 herfst nr.8
Gr.1 herfst nr.40
Gr.1 winter
nr.38+
Gr.1 herfst nr.24
Gr.2 winter nr.7
Gr.2 winter nr.25

4

Gr.2 herfst nr.2

Gr.1 herfst blz.4 lied 10 ik
vind je lief

Gr.1 zomer nr.2 het
verkeer

Gr.2 zomer blz.7 verdwaald
Gr.2 winter nr 27
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Gr.2 winter blz.4 lied 16
stiekum verliefd

18

Week

5

Praatplaat

Cluster
Gr.2 winter nr.28
Gr.1 winter nr.
33
Gr.1 winter nr.
11
Gr.2 winter nr.39
Gr.2 winter nr. 6

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis

Gr.2 herfst nr.3 +

Einde Logo 3000 planning thema “Iedereen is mooi / geen twee dezelfde”.

saltoschool drents dorp

19

Thema “ Het museum”

(=Kunst uit Ik-en-KO)

*H= herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 zomer nr.5 fruit /
groente

Kalenderwoord

CD

Gr.2 zomer nr.7
Gr.2 zomer blz.3 een
dagje uit

Gr.2 zomer nr.11

1

Werkblad thuis

Gr.1 herfst blz 7 lied 12 het
vormenlied

Gr.1 herfst nr.12

Gr.1 herfst blz 1 vormen

Gr.1 herfst nr.5
Gr.1 herfst nr.16
Gr.1 herfst nr.18
Gr.1 herfst nr.20
Gr.1 lente nr.33
Gr.1 herfst nr.29
Gr.2 herfst.nr.17
Gr.1 herfst nr.19

2

Gr.2 lente nr.3 alles
groeit,bloeit

3

Gr.2 lente blz.7 groeien en
bloeien

Gr.2 zomer nr.9
Gr.1 lente nr. 29
Gr.1 zomer nr.9
Gr.1 herfst nr.10
Gr.2 herfst nr.30
Gr.2 herfst nr. 31

4

Gr.2 zomer nr.8

Gr.2 winter nr.5

Gr.2 zomer nr.10
Gr.2 winter blz.1 lied 13 test
de microfoon

Gr.1 zomer nr.35
Gr.1 zomer nr.36
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Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 winter nr.3 snoep /
lekkers

5

CD

Werkblad thuis

Gr.1 herfst nr.1
Gr.1 herfst nr.11
Gr.1 herfst nr.13
Gr.2 herfst nr.18

Gr.1 herfst blz 1 vormen

Gr.2 zomer nr. 1

Gr.2 zomer blz.5
verhuizen

Gr.1 herfst nr.23

6

Kalenderwoord

Gr.1 herfst nr.2 +
Gr.2 winter nr.7

Gr.1 herfst nr.26
Gr.1 lente nr.34

Gr.1 lente blz.7 lied 12
potlood schrijven

Einde Logo 3000 planning thema “Het museum”.
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Thema “ Hoera, Feest!” versie 2 ( inclusief Sint en Kerst)

(=Brrr-wat koud! uit Ik-en-Ko)

*H: herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 winter nr.1:
Sinterklaas

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis

Gr.1 lente nr.1
Gr.1 zomer
nr.11
Gr.1 lente nr.25
Gr.2 lente nr.10
Gr.1 zomer
nr.38
Gr.2 herfst nr.12

1

Gr.2 lente nr.17
Gr.1 lente nr.2

Gr.1 lente nr.2

Gr.1 winter nr.1

2

Gr.1 winter blz.1 lied 7 buren
in jouw buurt

Gr.1 winter nr.3
Gr.1 zomer
nr.39

3

Gr.2 winter nr.2: boven,
beneden

Gr.2 zomer
nr.22
Gr.2 zomer
nr.32
Gr.1 lente nr.18
Gr.1 herfst nr.29
Gr.1 herfst nr.30

Gr.1 zomer blz.5
naar het strand
Gr.1 lente nr.3

Gr.1 herfst blz.5 lied 11 dag
en nacht
Gr.1 herfst blz.5 lied 11 dag
en nacht

Gr.1 herfst blz.6
rijtjespuzzel

Gr.1 herfst nr.36
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Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 winter nr.2: Kerst

Kalenderwoord

CD

Werkblad thuis
Gr.1 winter blz.4: de
kerststal

Gr.1 lente nr.4
Gr.1 winter
nr.24

Gr.1 winter blz.7 de familie

4
Gr.1 lente nr.30
Gr.2 winter
nr.21
Gr.1 zomer nr.7
Gr.1 winter nr.8
Gr.2 winter
nr.13
Gr.1 lente nr.19

5
Gr.2 winter nr.5
de woonomgeving

6

Gr.1 lente nr.5
Gr.2 winter blz.2 lied 14
kaarten sturen

Gr.1 lente nr.6
Gr.2 zomer
nr.39
Gr.1 herfst nr.28

Gr.2 winter blz.7 puzzel
Gr.2 zomer blz.4 lied 18 als
ik miljardair ben
Gr.1 herfst blz.2 lied 8
allemaal haar

Einde Logo 3000 planning thema “Hoera,Feest versie 2”.
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Thema “ Het circus”
*H= herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 lente nr.5 naar
het circus

Kalenderwoord

Gr.2 zomer
nr.25
Gr.2 lente
nr.19
Gr.1 winter
nr.15
Gr.1 winter
nr.16

2

Gr.1 winter nr.5 in de
dierentuin

3
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Werkblad thuis

Gr.2 zomer nr.1
Gr.2 lente
nr.18
Gr.1 herfst
nr.32
Gr.2 winter
nr.8
Gr.1 zomer
nr.28

1

CD

Gr.2 lente blz.2 lied 14 naar het
theater
Gr.1 herfst blz.3 lied 9 niet
plagen

Gr.2 zomer nr.2
Gr.2 lente blz.2 lied 14 naar het
theater H*
Gr.1 winter blz.2 lied 8
instrumentenspel

Gr.1 winter blz.3 naar de
dierentuin

Gr.2 zomer nr.3
Gr.1 winter
nr.31
Gr.1 winter
nr.30
Gr.1 winter
nr.13
Gr.2 lente
nr.22

Gr.1 winter blz.6 lied 11 toren
stapelen
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Week

Praatplaat

Cluster
Gr.1 zomer
nr.29
Gr.2 herfst 21
Gr.2 lente
nr.13
Gr.2 herfst
nr.24

4

Gr.2 lente nr.2
verkleden

Kalenderwoord

Gr.2 zomer nr.5

Gr.2 lente blz 5 welke hoed?
Gr.2 herfst blz.1 lied 13 heb ik
gelijk?
Gr.2 zomer blz.4 lied 16 de
mislukte puzzel
Gr.2 herfst blz.8 lied 18
allemaal i/d rij (bij gym-naar
huis gaan)
Gr.2 herfst blz.2 lied 14 dit ben
ik van alle

Gr.2 herfst
nr.10
Gr.2 herfst
nr.19
Gr.2 herfst
nr.22
Gr.2 herfst
nr.23

Werkblad thuis

Gr.2 zomer nr.4 +
Gr.2 winter nr.6

Gr.2 herfst
nr.35
Gr.2 zomer
nr.24

5

CD

Gr.2 zomer nr.6

Gr.2 lente nr.4 dieren
i/h wild

6

Gr.1 lente nr.9
Gr.1 lente
nr.24
Gr.1 zomer
nr.27
Gr.2 herfst
nr.37

Gr.1 lente blz.2
meer,minder,evenveel

Gr.2 herfst blz.7 lied 17 expres
of niet

Einde Logo 3000 planning thema “Circus”.
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Thema “ Wat loopt,vliegt en groeit daar?”

( =Wat loopt en vliegt daar? uit Ik-en-Ko)

*H= herhaling
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 lente nr.4 de
kinderboerderij

CD

Werkblad thuis

Gr.1 winter nr.4
Gr.2 winter
nr.37
Gr.2 winter
nr.11
Gr.2 winter
nr.10
Gr.2 winter
nr.22

1

2

Kalenderwoord

Gr.1 lente nr.2
overal dieren

Gr.2 winter
nr.23
Gr.1 winter
nr.32

Gr.1 winter nr.5 +
Gr.2 winter nr.2

Gr.1 lente blz.7 laat zaadje
groeien

Gr.1 lente nr.8
Gr.1 lente nr.3 de
boerderij

Gr.2 winter blz.3 lied 15 hier
wordt een huis gebouwd

Gr.1 winter nr.6

Gr.1 lente blz.5 groot en
klein

Gr.1 lente nr.7
Gr.2 lente nr.21

3
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Gr.2 lente nr.20
Gr.2 lente nr.24
Gr.1 winter
nr.27
Gr.2 winter
nr.29

Gr.2 lente blz.6 de
kippensudoku
Gr.2 lente blz.1 de kudde
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Week

Praatplaat

Cluster

Gr.2 herfst nr.5
huisdieren

Kalenderwoord
Gr.1 winter nr.7

CD

Werkblad thuis

Gr.2 herfst blz.3 lied 15 hoor
je de dieren?

Gr.2 herfst blz.7 wie hoort er
niet bij?

Gr.1 winter
nr.14
Gr.2 zomer
nr.31
Gr. 2 zomer
nr.30
Gr.2 winter
nr.24

4

Gr.2 winter
nr.25
Gr.1 zomer
nr.40

Gr.1 winter nr.8
Gr.1 zomer blz.3 lied 12 nog
een keer en weer

5
Gr.2 herfst nr.3 kleine
dieren

Gr.2 herfst blz.7 wie hoort er
niet bij?H*

Gr.2 winter nr.3
Gr.2 winter
nr.20

6

Gr.1 herfst nr.2
Gr.2 herfst
nr.33
Gr.2 herfst
nr.26
Gr.2 winter nr.
36

Gr.1 winter nr.9

Einde Logo 3000 planning thema “Wat loopt,vliegt en groeit daar?”.
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Thema “Speel je mee?”

Idem thema “Sporten en spelen”

(=Speel je mee? uit Ik-en-Ko)
*=Herhaling

Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 zomer nr.3 op
speelplaats

Kalenderwoord

Gr.2 herfst
nr.39
Gr.1 herfst
nr.14
Gr.2 lente nr.40

2

Gr.2 zomer nr.5 spel en
sport

3

4
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Werkblad thuis
Gr.2 zomer blz. 2 wat mist
hier?

Gr.1 lente nr.7
Gr.1 zomer
nr.23
Gr.1 herfst nr.3
Gr.1 zomer
nr.25
Gr.1 herfst
nr.38

1

CD

Gr.1 zomer blz.6 lied 10 op de
balk
Gr.1 herfst blz.1 lied 7 torentje
bouwen
Gr.1 lente nr.8

Gr.1 lente nr.9
Gr.1 zomer
nr.22
Gr.1 herfst
nr.31
Gr.2 lente nr.11
Gr.2 lente nr.28
Gr.2 herfst nr.
38
Gr.1 herfst
nr.15
Gr.2 winter
nr.15
Gr.2 herfst
nr.11
Gr.2 lente nr.14

Gr.1 zomer blz.5 lied 9 één
voor één

Gr.1 lente nr.10 +
Gr.2 winter nr.3
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Week

Praatplaten

Cluster

gr.2 zomer nr.3 sport en
spel

Kalenderwoord

Gr.2 herfst nr. 1
dierengeluiden

6

Werkblad thuis

Gr.2 lente nr.1
Gr.2 zomer
nr.18
Gr.2 zomer
nr.20
Gr. 1 zomer nr.
21
Gr.1 zomer
nr.24
Gr.2 zomer
nr.21
Gr.2 lente nr.35

5

CD

Gr.2 zomer blz.3 lied 15
voetbalwedstrijd

Gr.2 lente nr.2

Gr.2 herfst blz.3 lied 15 hoor je
de dieren?

Gr.1 herfst
nr.25
Gr.1 winter
nr.40
Gr.1 lente nr.32
Gr.1 lente nr.36
Gr.1 zomer
nr.20

Gr.1 lente blz.7 lied 12 potlood
lenen
Gr.1 zomer blz.3 lied 8 dansen
in het rond

Einde Logo 3000 planning thema “Speel je mee?”.
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Thema “ Op reis” versie 2
Week

Praatplaat

Cluster

Gr.1 zomer nr.4 i/h
zwembad

Kalenderwoord

(=Piraten uit Ik-en-Ko)
*H= herhaling
CD

Werkblad thuis

Gr.2 herfst nr.3
Gr.2 zomer
nr.19
Gr.1 zomer nr.3

1

Gr.2 zomer blz.1 lied 13 op
vakantie
Gr.2 zomer blz.2 lied 13 op
vakantie

Gr.2 zomer nr.8
Gr.2 zomer nr.9
Gr.2 herfst nr.7
Gr.2 lente nr.5
de natuur

2

Gr.1 zomer
nr.13
Gr.1 winter
nr.36
Gr.2 zomer
nr.10
Gr.2 lente nr.14
Gr.2 herfst
nr.13

Gr.2 zomer nr1
vervoermiddelen

Gr.2 zomer blz.2 lied 14
ga je mee wandelen?
Gr.1 winter blz.6 lied 12
goed of fout

Gr.2 winter blz. 6 in de
keuken

Gr.2 herfst nr.5
Gr.1 zomer nr.8
Gr.1 zomer
nr.10

3

Gr.2 herfst nr.4

Gr.2 zomer nr.2

Gr.1 zomer blz.1 lied 7 op
bezoek bij oom..
Gr.2 zomer blz.6 wat hoort
bij elkaar?

Gr.1 zomer
nr.18
Gr.2 lente nr.37
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Week

Praatplaat

Cluster
Gr.2 zomer nr.6
Gr.2 winter
nr.18
Gr.2 zomer nr.7
Gr.2 zomer nr.3

4

Kalenderwoord

Werkblad thuis

Gr.2 herfst nr.6

Gr.1 lente blz.5 lied 10 tik,tak
de klok

Gr.1 lente nr.27
Gr.2 zomer nr 4
wassen/plassen

CD

Gr.2 herfst nr.7

Gr2 zomer blz6 wat hoort
bij elkaar?H*

Gr.2 herfst nr.8 +
Gr.2 winter nr.4

Gr.2 herfst blz.7
wie hoort er niet bij?

Gr.2 herfst nr.9
Gr.1 winter nr.6
Gr.1 zomer nr.2
Gr.1 zomer nr.5
Gr.2 zomer
nr.33

5

Gr.2 herfst nr.4
in en bij de zee

Gr.1 lente nr.37
Gr.1 lente nr.28

Gr.1 lente blz.5 lied 10 tik,tak
de klok H*

Gr.1 lente nr.40
Gr.1 lente nr.1

6

Gr.2 lente blz.3
pas op voor piraten

Gr.1 zomer nr.6
Gr.2 herfst nr.2
dieren in de lucht en bij de
sloot

Gr.2 lente nr.23

Gr.2 lente blz.5 lied 16
oorlog in de stad

Gr.2 herfst blz.5
waar zijn ze?

Einde Logo 3000 planning thema “Op reis”.
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Woordenlijsten per thema
Groep 1-2
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Woordenlijst thema “De huisartsenpraktijk”

(=Au! uit Ik-en-KO)

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Bibberen
Verzorgen
Rusten
Snuiten
Zuchten
Snikken
Puffen-hijgen
Oversteken
Uitkijken
Bekeuren
Botsen
Spreken-zwijgen
Storren
Zich vervelen
Blussen
Het vuur-de brand-de vlam-de rook
Instorten
Spuiten-sproeien
Stromen
Ademen-ademhalen-stikken
Jeuken
Krabben
Aanvoelen
Insmeren
Werken
Metselen
Behangen
Ramen lappen
Afwassen
Glimmen
Waarschuwen

De meubels
Het kleed
De stekker-het stopcontact
De kruk
Het matras-de deken-het laken
Het kussen
De keuken-de koelkast
De plaatjes
Het stoffer en blik
Het ziekenhuis-de ziekenwagen
De dokter
De thermometer
De zweetdruppels
De koorts-de oorpijn
Het medicijn
Het drankje-de druppels
De zalf
Het verband
De zuster(de verpleegster)
Het moment-een poosje
De navel-de huid-het vel
Het bot-de vuist
De hals-de keel-het gezicht
De (auto)weg-het fietspad
De pijl-het kruispunt
Het verkeersbord-het stoplicht
Het zebrapad-de stoep
De politieagent-de politiepet
De politiewagen-het politiebureau
De bekeuring
De botsing-het ongeluk
De overkant-het zebrapad
De brandweer-de brandweerauto
De sirene-het zwaailicht
De brandweerman
De ladder
De sirene
De adem-de lucht
De zuurstof
De korst
De zeem
De gordel
Het probleem-de oplossing

Verkouden
Duizelig
Druk
Veilig-gevaarlijk
Belangrijk
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Uitdrukkingen
Over….minuten
…minuten geleden
In elk geval/in ieder geval
Het helpt… (niet)
Het hoort…(niet)
Iets anders-iemand anders
Pas-voor
In brand staan
De adem inhouden
De hik hebben
Het jeukt
Voor iets-voor iemand
Het maakt niet uit

Functiewoorden
Daarnet
Onmiddellijk-meteen
Enorm
Extra
Per
Nogal
Toevallig
Vast
Ondertussen-intussen

33

Woordenlijst thema “Sprookjes”
Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

Functiewoorden

juichen
gillen-krijsen
bulderen
jammeren
verdwalen-zoek zijn
op zoek gaan
avontuur beleven
zich verkleden
doen alsof
beloven
vertrouwen
verwachten
gapen
instoppen-in slaap vallen
verbieden
verklappen
toveren-goochelen
te voorschijn komen-verschijnen
verlaten
janken
doodgaan
begraven
schrikken
plukken-rapen
verkleuren

de kabouter-de dwerg-de reus
de koning-de koningin
de troon
de kroon
de prins-de prinses
het kasteel-het paleis
de fee-de tovenaar
de heks-de bezemsteel
de draak
het spook
de ridder
de stem-de gil
het sprookjesboek-het leesboek
het stripboek-het woordenboek
het tijdschrift
het verhaal-de zin-het woord
de letter-het cijfer
de verkleedkleren-het masker
de zolder-de kelder
de droom-de nachtmerrie
de straf
het geheim
de goochelaar
het verlangen
het wonder
de verbazing
het leven-de dood
het graf
het monster
het hert-de uil –de eekhoorn
de vos-de wolf
de kastanjeboom-de kastanje
de eikenboom-de eikel
de dennenboom-de dennenappel
het beukennootje
de boomstam
de paddenstoel-de hoed-de steel
de grond-de aarde
de wortel
de manier

gelukkig-ongelukkig
streng
stiekum
gehoorzaam-ongehoorzaam
geheimzinnig
nieuwsgierig
eenzaam
gemeen-vals
hebberig
brutaal
treurig-droevig
rottig
verbaasd
zielig
arm
eng
dor
schattig

vroeger-nu
in het echt
altijd-nooit
doodmoe
sip
met grote ogen
benieuwd zijn

voor-na
voordat-nadat
in de buurt
languit-overeind
keihard-zacht
misschien
zeker-vast
voor-achter
vooraan-achteraan
in het midden
alsof
bovendien
eindelijk
bijna
vorig-volgend
ontzettend
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Woordenlijst thema “Hoera,Feest”versie 1, inclusief Sint en kerst

(= Hoera! Uit Ik-en-Ko)

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

Functiewoorden

schrijven
neerleggen
strooien
gooien
smijten
aanleggen (van de boot)
voeten vegen
stofzuigen
klauteren
vriezen
smelten
glijden
aanlopen
aanvliegen (van rennen)
(naar beneden) zakken
dromen
opstaan
(iets) uitpraten
op je kop krijgen
glimmen
breken
geloven
overslaan
ontmoeten
wegleggen/wegzetten

de aankomst- het vertrek
de burgemeester-het plein
het vliegveld- het station
de kalender-de dag-de week het jaar
de staf-de mijter-de pofbroek
de stoomboot-de kade-de haven
het woord-het verhaal-de titel-de zin
de pen-het blaadje-de computer
de kachel-de verwarming
de buren-de buren-de buurt
de buurman-de buurvrouw
het buurmeisje-de buurjongen
het platdak-het puntdak
de regenpijp-het balkon
de verdieping-de etage-de flat-de lift
de trapleuning-de roltrap-de trede
de deurbel-het sleutelgat
de sleutelhanger
de mat-het tapijt-de voetstap
de kinderwagen-de box
de smak (van vallen)
het ijs-het park
de ochtend-de middag
de avond-de nacht
de slaap
de map-het schrift-de les
de kerstbal-de stal-de ster-de kaars
de engel-de herder-de kribbe
de baby-het kindje-de familie
het gezin-de vader-de moeder
de broer-de zus
de oma-de grootmoeder
de opa-de grootvader
de post-de postzegel-de postbode
het adres-de brievenbus
de brief-de regel-de bladzijde
de wenskaart-de kerstkaart
de ansichtkaart-de krant
de miljonair
de voordeur-de achterdeur
het paleis
de kerk-de moskee
de lantaarnpaal
de stad-het dorp

jong-oud
gloeiend-koud-warm-heet
schuin
breekbaar
vroeg-laat
arm-rijk-schatrijk

welterusten
welkom
eet smakelijk
hartelijk gefeliciteerd
zalig kerstfeest
sorry-het spijt me
echt waar!

voor-na
voordat-nadat
in de buurt
languit-overeind
keihard-zacht
misschien
zeker-vast
voor-achter
vooraan-achteraan
in het midden
verder (=en dan ook nog…)
terwijl
steeds
bij/erbij
opeens/plotseling/ineens
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Woordenlijst thema “De kledingwinkel”

(=Groot en Klein uit Ik-en-KO)

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Aankleden-uitkleden
Afdoen-opdoen
Dragen (van kleding)
Verzamelen
Uitzoeken-opstapelen
Kopen-verkopen
De klant
Winkelen
Kosten
Betalen-afrekenen
Pinnen
Verzamelen
Afzakken
Losmaken-vastmaken
Ruilen
Passen
Verdelen
Rondlopen
Tegenkomen
Bevriezen-dooien
Rinkelen
Opnemen (van de telefoon)
Smeken
Verwennen
Tellen

De kleding-de kledingstukken
De gesp-de gulp-de band
De kraag
Het knoopsgat
Het shirt
De schoen-een paar-de slipper
De zool-de hak
De veter-de strik-de knoop
De slof
De sandaal
De regenlaarzen
De pet-de hoed-de hoofddoek
De sjaal
De handschoen
De winterjas-de regenjas
Het kledingrek
De (knie)kous
De bril-de zonnebril
De mist-de storm
De stapel
De winkeljuffrouw
De portemonnee-het geld-de kassa
De kassabon
Het klosje (garen)-de naald
Het draadje
Het touw-het touwtje
Naaien
Het elastiek
De maat
Het seizoen
De herfst-het najaar
De winter-zomer
De lente-het voorjaar
Het teken-de letter-het cijfer
De pictogram
Het aantal
De meeste-de minste
Het zwmbad
De laag (ijs)
De sneeuwballen
Het mobieltje
De bol-de rol (de cilinder)
De kubus-de rechthoek

Bewolkt
Duur-goedkoop
Klein-groot-reusachtig
Strak-wijd
Oud-nieuw
Ijskoud
Verwend
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Uitdrukkingen
Het hagelt
Door elkaar
In groepjes
Van de ander-van iemand anders
Het hangt ervan af
Zijn zin krijgen
Af en toe
Beleefd zijn
Een beetje

Functiewoorden
Allerlei
Apart
Geen
Alle
Eigen
Vooral
Zelfs
Hoewel
Toevallig
Vooral-zelfs
Omdat-want
Dus
Als (indien)
Meestal
Alles-niets/niks
Hoeveel
Zoveel
Af en toe-meestal
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Woordenlijst thema “Het restaurant”

(= Eet Smakelijk uit Ik-en-KO)

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

Functiewoorden

trek hebben
proeven
lusten
snijden
mengen
roeren
proeven
ruiken
horen
zien
boodschappen doen
lenen (van een boek in de
bibliotheek)
uitleggen
volgen (begrijpen)
wegen
tafel dekken
opbellen
bestellen
betalen-afrekenen
pinnen
rekenen
vullen-legen
klagen
zeuren
werken (van een apparaat)
bestaan
weten
merken

de winkel
de supermarkt
de markt
de slager,de bakker,de groenteman
een hapje
de maaltijd
het toetje
de zeef
het brood-het broodje
de boterham
de kies-de kiespijn-de melktand
de tandarts
de zintuigen
het winkelmandje
de boodschappenkar
de boodschappentas
het boodschappenlijstje
de bibliotheek
het plan
de helft
de weegschaal
het apparaat-de motor-de batterij
het bord,het bordje
de schotel, het schoteltje
de kop, het kopje
de kom
het servies
het tafelkleed
de servet
het bestek:het mes,de vork,de lepel
het restaurant
de snackbar
de kok
de ober
de kraam
de ijscoman
de portemonnee
de euro
de beker, het glas
de fles
de speen
een voorbeeld

heerlijk
heel -half( brood)
zwaar-licht
electrisch
vol-leeg

zin hebben in
het is op
lid zijn (van de bibliotheek)
eraf halen
erbij doen
het is heerlijk

eraf-erbij
weinig
veel, een hoop
enkele
behalve
voor het eerst
namelijk
met-zonder
helemaal
al
ergens
iets-iemand
bezig
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Woordenlijst thema “Sporten en spelen”
Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Eraf vallen-eraf springen
Gymmen
Kunnen-maken
Proberen-likken
Stoeien
Struikelen
Kiezen
Wegwezen
Meespelen
Bellen blazen-zaklopen
Wapperen
Vechten
Knijpen-slaan-stompen-spugen
Voordoen-nadoen
Heen en weer zwaaien
Iets uitpraten
Nadenken
Beginnen-afmaken
Schatten-meten
Contoleren
Delen
Boksen
Duiken
Hardlopepaardrijden
Roeien-zeilen
Skien
Winnen-verliezen
Raken-missen-wisselen(in sport)
Omdraaien-omvallen-omkiepen
Stappen-hollen
Achterblijven
Zich opwinden
Je gang gaan
Blaten-brullen-grommen-hinniken
Kakelen-knorren-loeien
Vragen-antwoorden
Raden
Moeten-mogen-nodig hebben
Kruipen-sluipen
Dansen
Huppelen-stampen-sloffen
Bedoelen-kennen
Gillen
Wedden

De (auto)weg
Het fietspad
De pijl
Het kruispunt
Het verkeersbord
Het stoplicht
Het zebrapad
De stoep
De balk
De gymnastiek
De gymspullen
De gymzaal
De duw
De bult-de bloedneus
De klas
De bel
De hoek
Het bord-het krijtje
De flipperkast
Het hobbelpaard
Het kaartspel
De vlieger
Het waterpistool
De trampoline
Het knuffelbeest
De ruzie
De beweging
Het getal-de getallenlijn
Het werkje
De lengte-de helft
De crossfiets-de wielrenner
De trapper
De medaille
De kegel
De tennis
Het zweefvliegtui
Het zwaargewicht
De wedstrijd-de winnaar
De club
Het doelpunt
Het raadsel
Het geluid-de echo
Het kabaal
De mop
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Idem thema “Speel je mee?”
Bijvoeglijke naamwoorden
Uitdrukkingen
Keurig-slordig
Doodstil
Suf

Op en neer
Heen en weer
Het lukt
Er genoeg van hebben
Een voor een
Wat is er aan de hand
Op zijn kop krijgen
Het is af
Op zijn gemak zijn

Functiewoorden
Op-af
Doormidden
Beide
Langzaam-snel
Soms-vaak
Pas-net
Hardop
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Woordenlijst thema “Op reis”versie 1
Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

drijven
zinken
verdrinken
op reis gaan
de tent opzetten
goed opletten
uitrusten
leunen
wippen (op stoel)
hangen (houding)
reizen
vliegen
rijden-meerijden
varen
parkeren
inhalen
remmen
verdergaan
besluiten
duren (lang of kort)
wassen
uitspoelen
uitwringen
ophangen
drogen
rijmen
storen
meevallen

de zwemles
het diploma
de vakantie
het weekend
het vakantiereisje
het reisbureau
het hotel
de camping
de barbecue
de caravan-de tent-de hut
de tentstok
de bagage
de koffer
de rugzak
de toilettas
de zomer
de vakantie
het land- het buitenland
de reis
de trein
het vliegtuig
de boot/het schip
het rijbewijs
de parkeerplaats
de benzine
de tijd-het uur
de warmte-de hitte
de schaduw
de oom-de tante
de neef-de nicht
de druppel
de plas
de klok
het horloge
de wekker

fout/ verkeerd
lang
zonnig
koel
zonnig
kletsnat
mogelijk

vrij hebben
het eens zijn
heen en terug
in je eentje
met z’n tweeën/drieën
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( Op reis uit Ik-en-Ko)
Functiewoorden
even
terug
allebei
overal
nergens
waarop-waarvoor
totdat-voortaan
tussendoor-voorlopig
alvast
alweer
nog
overnieuw-opnieuw
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Woordenlijst thema “Iedereen is mooi,geen twee dezelfde”
Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Wassen
Uitspoelen
Kijken-bekijken-aankijken
Rijgen
Lijken op
Klagen-zeuren
Wiebelen-stilstaan
De baas spelen
Iemand uit laten praten
Bemoeien
Lief vinden
Knuffelen
Kussen-zoenen
Trouwen
Optreden
Ontmoeten
Vieren-uitdelen
Op bezoek komen
Denken aan-vergeten

De vlecht
De krul
De baard-de sik-de snor
De wimper
De wenkbrauw
De wastafel
Het schuim
De kraal-de ketting-de armband
De oorbel
De sieraden
De lente
Het jong
Het verschil
De koekoek-de kraai-de duif
De zwaluw-de meeuw-de reiger
De kikkervis
De hengel-het net
De rat-de bever
De mist-de storm
De handicap
De verbazing
Het wonder
De motor-de scooter-de brommer
De tram-de metro-de taxi
De vrachtauto-de helikopter
De hijskraan-de tractor
De graafmachine
De bruiloft
De voornaam-de achternaam
De muzikant-de trompet
De kennis-de vreemde
De vriend-de vriendin
De visite

Kaal
Volwassen
Pasgeboren
Dood-levend
Vals/nep
Dik-dun
Gelijk
Breed-smal
Bewolkt
Blind-doof
Verbaasd
Rustig-onrustig
Verliefd
Jarig
Zelfstandig
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Uitdrukkingen
Het hagelt
Met grote ogen
Getrouwd zijn

Functiewoorden
Er door-er doorheen
Hetzelfde-anders
Echt
Zelf
Over-langs-tot
Daaraan-daarin
Ernaar-ermee
Waarop-waarvoor
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Woordenlijst thema “Het Museum”

(=Kunst uit Ik-en-KO)

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

Functiewoorden

Knutselen
Kneden
Prikken
Scheuren
Steken
Vouwen
Krassen
Stempelen
Bedenken
Afbreken-afknippen-afscheuren
Uitknippen
Natekenen-overtekenen
Kraken (geluid)
Wegleggen-wegzetten
Verhuizen-vervoeren-uitladen
Bewaren
Vertellen
Afspreken
Halen
Betekenen
Weten
Boffen

De kiwi-de citroen-de meloen
De aardbei-de kers,de framboos
De druif
De sla,de tomaat,de wortel
De spinazie,de boon,de prei
De komkommer
De kermis-het pretpark
Het museum
De vorm-de cirkel
De driehoek-de vierkant-de hoek
De bol-de cilinder
De kubus-de rechthoek
De klei
De plaksel-de plakband
Het hout-de kurk
Het ijzer-het plastic-de stof
De ochtend,de middag
De avond-de nacht
De stempel-de sticker
Het idee
De appelboom-de perenboom
De hyacint-de krokus
De narcis-de tulp
De roos-het vergeetmenietje
De foto-het fototoestel
De fotograaf-het fotoalbum
Het nummer
De streep-de stip-de lijn-de punt
De microfoon-de koptelefoon
De kauwgom-de chocolade
De cake-de taart
De noot-het nootje-de pinda
De pannenkoek
De pizza
De chips
De kroket-de patat/friet/frietjes
De mayonaise
De appelmoes
De vla
De vracht
Het rek-de doos-de bak-de krat
Het blik
De last

Glad-ruw
Eerste-tweede enz.
Onhoorbaar-luid
Rond
Plat-bol-vlak
Dik-dun
Lastig
Saai
Bezig
Bijzonder

Dagje uit
Door elkaar-apart
In groepjes
Zo dadelijk
Aan de beurt zijn
Om de beurt
Op je beurt wachten
Voor je beurt praten
Eerst…..dan / daarna
In orde

Wanneer
Nu-nou meteen
Straks
Steeds
Bij/erbij
Tegen (plaats)
Opeens-plotseling-ineens
Zodat
Daarmee/hiermee
Telkens
Waarschijnlijk
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Woordenlijst thema “Hoera,Feest!”versie 2, inclusief Sint en kerst

(= Brrr…wat koud! Uit Ik-en-Ko)

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

Functiewoorden

schrijven
neerleggen
strooien
gooien
smijten
aanleggen (van de boot)
voeten vegen
stofzuigen
klauteren
gluren-rondkijken-omkijken
in de gaten houden
vriezen
smelten
glijden, uitglijden,glibberen,kletteren
aanlopen
aanvliegen (van rennen)
(naar beneden) zakken
dromen
opstaan
glimmen
breken
de rij
stelen
schieten

de aankomst- het vertrek
het vliegveld- het station
de kalender-de dag-de week het jaar
de staf-de mijter-de pofbroek
de stoomboot-de kade-de haven
de kapitein-de matroos-de schipper
de richting-de kant
het woord-het verhaal-de pen
het blaadje
de kachel-de verwarming
de buren-de buren-de buurt
de buurman-de buurvrouw
het buurmeisje-de buurjongen
het platdak-het puntdak
de voordeur-de achterdeur
de regenpijp-het balkon
de verdieping-de etage-de flat-de lift
de trapleuning-de roltrap-de trede
de deurbel-het sleutelgat
de sleutelhanger
de mat-het tapijt-de voetstap
de kinderwagen-de box
de smak (van vallen)
de ochtend-de middag
de avond-de nacht
de slaap
de kerstbal-de stal-de ster-de kaars
de engel-de herder-de kribbe
de post-de postzegel-de postbode
het adres-de brievenbus
de brief-de regel-de bladzijde
de wenskaart-de kerstkaart
de ansichtkaart-de krant
de miljonair
de kerk-de moskee-het paleis
de lantaarnpaal
de stad-het dorp-het park-het plein
de burgemeester
de wereld-het land-de zee
het ontbijt-de lunch
het avondeten-het tussendoortje
de afstand-dichtbij-ver weg
de dief-de boef-het pistool
de gevangenis

gloeiend-koud-warm-heet
vroeg-laat
arm-rijk-schatrijk
glibberig

welterusten
welkom
eet smakelijk
hartelijk gefeliciteerd
zalig kerstfeest
sorry-het spijt me
echt waar!
In de buurt
Pang!!

in de buurt
languit-overeind
keihard-zacht
misschien
zeker-vast
voor-achter
vooraan-achteraan
in het midden
aan het begin-aan het einde
via
rechtdoor,vooruit,achteruit,opzij
links-rechts
languit
overeind
volgens
eigenlijk
zomaar-maar
toch
daarom
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Woordenlijst thema “Het circus”
Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Klappen
Vinden (ik vind het…)
Toneelspelen
Aflopen
Buigen
Plagen-pesten
Schateren
Uitlachen-glimlachen
Durven
Aanraken
Klinken
Jagen-vluchten
Ontsnappen
Verplaatsen
Duwen-trekken
Optillen
Vergissen
Voordringen
Doorlopen
Schmincken
Opschuiven
Voeren-aaien
Bijten
Onthouden

De directeur-de clown
De clownsneus
De acrobaat
De circustent-de woonwagen
Het publiek-het podium-de zaal
De pauze-de buiging-het applaus
De grap-de flauwekul-de onzin
De pestkop
De muziekinstrumenten
De fluit-de gitaar
De piano-de trommel
De muziek
De cd/dvd
De film-de bioscoop
Het kaartje
De giraf-de tijger-de krokodil
De leeuw-de aap-de olifant
De slang-de zebra-de papegaai
De beer-de ijsbeer
De kameel-de kangaroe
De neushoorn-het everzwijn
Het nijlpaard-het stinkdier
De slurf-de slagtand
Het oerwoud
De kameleon-de marmot
Het huisdier-de vacht
Het geluid-het lawaai-de herrie
De ingang-de uitgang
De allereerste –de allerlaatste
De middelste
De optocht
De kant-de zijkant
De voorkant-de achterkant
De bolhoed-het clownspak
De pruik-de nagellak-de lippenstift
De helm-de soldaat
De doktersjas
De cowboyhoed-de cowboy
De indiaan-de indianentooi
De klomp
De robot

Stom-flauw
Stoer-spannend
De kunst (presentatie)
Kort-lang
Hoog-laag
Stil
Sterk-slap
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Uitdrukkingen
Het is voorbij
De slappe lach hebben
Met gemak-met moeite
Erbij kunnen
Ervandoor gaan
Wijd open
Op een kier
Er omheen
Dwars door
Onderdoor
Gelijk hebben
Twee aan twee
In het midden
Per ongeluk

Functiewoorden
Ondersteboven
Rechtop
Omhoog-omlaag
Zoals
Zoiets
Zodra
Vandoor
Zolang
Zover
Tegenaan-tegenover
Expres
Meer-minder-evenveel
De meeste-de minste
Rond-rondom
Vandaan-vanuit
Zulk
Vanzelf
Erom
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Woordenlijst thema “Wat loopt,vliegt en groeit daar?”
Werkwoorden
Opeten-knabbelen-knagen
Opvreten-schrokken
Maken(repareren)
Boren
Zagen
Timmeren
Uitkomen-groeien
Kwaken-piepen
Blaffen
Miauwen
Trippelen
Scharrelen
Fladderen
Pikken
Slingeren
Snuffelen
Galopperen
Beschermen
Grazen
Verjagen
Rijpen-rotten
Knikken
Tikken
Leren-oefenen
Lekken
Bemoeien
Gillen
Gieten (met de gieter)
Afvragen-onderzoeken
Ontdekken
Bijzetten
Omkeren
Bedekken
Oppakken
Doorgeven
Opletten
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(=Wat loopt en vliegt daar/ uit Ik-en-KO)

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

De lente
De cavia-de hamster
De schildpad-het schild-de goudvis
De kanarie
De geit-de bok-de ezel
Het hooi-het stro-het grasveld
De paardenbloem-de roos
Het hok- het konijnenhok-de stal
Het vogelnest-het hol-de kooi
Het gereedschap-het geluid-de echo
Het kabaal
De boor-de zaag-de hamer-de bijl
De timmerman-de metselaar
De schilder
De garage-de schuur
De tuin-het hek
De aarde (grond)-het zaadje
Het grondwater-de waterleiding
De afvoer-de buis-het lek-de plas
De gans-de mus-de merel
De haas-de mol-de egel
De slak-de mier-het vergrootglas
Het lieveheersbeestje
De mug-de spin
De koe-het kalf-het jong
Het schaap-het lam
Het paard-het veulen-de pony
Het zadel
Het varken-de big-de modder
De koe-de stier
De wei-de kudde
De poes-de kater-de snorhaar
De pluis-de vacht
De de kip-de haan
Het kuiken-de veer
De boerin-de boer
De kruiwagen
De hondenpoep
De vogelverschrikker-de geluiden
De schil
De verrassing
De baas-de knecht
De les-de luiaard-de domoor
De maand

Tevreden
Sappig-vers
Taai
Vet-mager
Volwassen
Pasgeboren
Dood-levend
Lui
Helder-troebel
Doodstil
Verschrikt
Zenuwachtig
Verkeerd

Uitdrukkingen
In paniek
Een ei leggen
Een hoop doen (wc)
De eerste,tweede keer enz.
De baas spelen
Iemand laten uitpraten
Zondag t/m zaterdag
Januari t/m december
In de war zijn
De plantjes water geven

Functiewoorden
Alles-niets/niks
Een beetje
Toen
Natuurlijk
Allang
Inderdaad
Waarin
Weer (nog eens)
Hardop
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Woordenlijst thema “Speel je mee?”
Werkwoorden

Idem thema “Sporten en spelen”
Zelfstandige naamwoorden Bijvoeglijke naamwoorden

Eraf vallen-eraf springen
Gymmen
Kunnen-maken
Proberen-likken
Stoeien
Struikelen
Kiezen
Wegwezen
Meespelen
Bellen blazen-zaklopen
Wapperen
Vechten
Knijpen-slaan-stompen-spugen
Voordoen-nadoen
Heen en weer zwaaien
Iets uitpraten
Nadenken
Beginnen-afmaken
Schatten-meten
Contoleren
Delen
Boksen
Duiken
Hardlopepaardrijden
Roeien-zeilen
Skien
Winnen-verliezen
Raken-missen-wisselen(in sport)
Omdraaien-omvallen-omkiepen
Stappen-hollen
Achterblijven
Zich opwinden
Je gang gaan
Blaten-brullen-grommen-hinniken
Kakelen-knorren-loeien
Vragen-antwoorden
Raden
Moeten-mogen-nodig hebben
Kruipen-sluipen
Dansen
Huppelen-stampen-sloffen
Bedoelen-kennen
Gillen
Wedden

De (auto)weg
Het fietspad
De pijl
Het kruispunt
Het verkeersbord
Het stoplicht
Het zebrapad
De stoep
De balk
De gymnastiek
De gymspullen
De gymzaal
De duw
De bult-de bloedneus
De klas
De bel
De hoek
Het bord-het krijtje
De flipperkast
Het hobbelpaard
Het kaartspel
De vlieger
Het waterpistool
De trampoline
Het knuffelbeest
De ruzie
De beweging
Het getal-de getallenlijn
Het werkje
De lengte-de helft
De crossfiets-de wielrenner
De trapper
De medaille
De kegel
De tennis
Het zweefvliegtui
Het zwaargewicht
De wedstrijd-de winnaar
De club
Het doelpunt
Het raadsel
Het geluid-de echo
Het kabaal
De mop
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Keurig-slordig
Doodstil
Suf

Uitdrukkingen
Op en neer
Heen en weer
Het lukt
Er genoeg van hebben
Een voor een
Wat is er aan de hand
Op zijn kop krijgen
Het is af
Op zijn gemak zijn

(Speel je mee? uit Ik-en-Ko)
Functiewoorden
Op-af
Doormidden
Beide
Langzaam-snel
Soms-vaak
Pas-net
Hardop
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Woordenlijst thema “Op reis”versie 2
Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden

Uitdrukkingen

drijven
zinken
verdrinken
op reis gaan
de tent opzetten
goed opletten
uitrusten
leunen
wippen (op stoel)
hangen (houding)
reizen
vliegen
rijden-meerijden
varen
parkeren
inhalen
remmen
verdergaan
besluiten
duren (lang of kort)
wassen
uitspoelen
uitwringen
ophangen
drogen
rijmen
storen
meevallen

de zwemles
het diploma
de vakantie
het weekend
het vakantiereisje
het reisbureau
het hotel
de camping
de barbecue
de caravan-de tent-de hut
de tentstok
de bagage
de koffer
de rugzak
de toilettas
de zomer
de vakantie
het land- het buitenland
de reis
de trein
het vliegtuig
de boot/het schip
het rijbewijs
de parkeerplaats
de benzine
de tijd-het uur
de warmte-de hitte
de schaduw
de oom-de tante
de neef-de nicht
de druppel
de plas
de klok
het horloge
de wekker

fout/ verkeerd
lang
zonnig
koel
zonnig
kletsnat
mogelijk

vrij hebben
het eens zijn
heen en terug
in je eentje
met z’n tweeën/drieën
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( Piraten uit Ik-en-Ko)
Functiewoorden
even
terug
allebei
overal
nergens
waarop-waarvoor
totdat-voortaan
tussendoor-voorlopig
alvast
alweer
nog
overnieuw-opnieuw
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