
 

Thema : Restaurant 
Groep2: oktober-december 2014 

Taal: 
Doel beg. geletterdheid2a:  

-Voorspelt verhaal m.b.v. omslag en 

plaatjes 

-Vertelt verhaal na m.b.v. plaatjes en/of 

vragen 

-Gebruikt en leert nieuwe woorden 

-Leest zijn eigen naam 

 

Doel interactief taalgebruik 2a: 

geen 

 

Extra doelen voor Stefan, Roel en Sofie: 

- Herkent een klank in een reeks losse 

klanken (1b) 

- Herkent letters van zijn eigen naam (1b) 

Motoriek: 
Doel grote motoriek 2a:  

-Springen: Maakt loopsprong 

-Gooien en vangen: Vangt een boogbal 

Doel fijne motoriek 2a:  

-Kleurt kleine vakken binnen de lijnen, met 

meer en minder druk op potlood. 

-Hanteert potlood in dynamische 

driepuntsgreep 

-Maakt knopen open en dicht 

 

Extra doelen voor Paulien, Bas: 

- Maakt een koprol op een schuine dikke 

mat (1b) 

 

Rekenen: 
Tellen en getalbegrip 2a:  

-Telt vanaf versch. punten door tot 10 

-Telt resultatief t/m 10 door objecten weg 

te schuiven 

-Kan telrij t/m 5 neerleggen 

Meten 2a: geen 

Meetkunde  2a: geen 

 

 

Extra doelen voor Puck, Margreet en Sofie: 

- Telt voorwerpen t/m 10 synchroon (1b) 

Extra doelen voor Mark: Lost optel- en 

aftreksituaties tot 20 op met gebruik van 

concreet materiaal, met betekenisvolle 

context (2c) 

 

 

Spel: 
Doel 2a: Speelt eenvoudig thematisch 

rollenspel. Neemt bewust een rol in het 

spel. Maakt zelf een samenhangend 

spelverhaal. 

We starten met het verdelen van de rollen 

a.d.h.v. rollenkaartjes. Na enkele weken 

laten we deze weg. 

 

 

 

Extra doelen voor Jantine en Geert: 

-Neemt meer initiatief tot samenspelen in 

een rollenspel 

 

 

Aanbieden prentenboeken bij thema en 

kinderen het verhaal laten raden 

Bijbelvertelling terug vertellen 

Interactieve praatplaat thema Restaurant 

Woordenschat uitbreiden 

Kringgesprek over restaurant, eten, 

verschillende maaltijden, spijsvertering 

Rijmen, kleuteridee.nl 

Woordkaarten en werkbladen 

Woorden naschrijven/ natypen 

Zoek je naam op de tafelkaartjes. 

 

Omgaan met geld, afrekenen, menukaart 

met prijs 

Geef alle gasten in het restaurant 10 

frietjes. 

Ingrediënten wegen 

Veel/weinig, zwaar/ licht 

Grafiek: Top 3 lievelingseten van de klas 

Hoeveelheden in de pan tellen of borden, 

kopjes, soepkommen, 

 
Oberschool: balanceren met leeg en vol 

dienblad 

Bouwhoek: Bouw een restaurant, bouw 

tafels en stoelen 

 

Kleurplaat thema restaurant 

Kralenplanken 

Eten maken van klei 

Zelf je koksjas dichtknopen. 

-Restauranthoek met keuken en tafel       

voor gasten. De koks maken eten en 

de obers bedienen de gasten. 

-Oberschool met diploma 

-Tafel dekken en servetten vouwen 

-Ontdekhoek: Beleg proeven met 

blinddoek 

-Kassa met afrekenen en betalen 

 

 

Liedjes: Liedjes van kleuteridee.nl, Een echte kok NTR, Ober, Smullen 

maar (Zandkasteel), De kunstjeskok (Praxisbull.), Pizza pasta 

pannenkoek, www.kinderliedjes.info eet en drinkliedjes,  

 

Basiskenmerken en SEO: Gezichtsuitdrukking 

vies/lekker, etiquette beloond met ‘tafeldiploma’, het zoeken naar 

andere oplossingen als iets niet lukt, fouten maken mag, kinderen 

leren een eigen mening te geven 

Woordenschat: 
Ober, kok, chef-kok, 

bestellen, bedienen, 

recept, bestek, servet, 

drie gangen, ontbijt, 

lunch, diner, vooraf, 

hoofdgerecht, dessert, 

overgewicht, vet, gezond, 

recept, schijf van 5, 

gezond, ongezond, 

Michelinsterren 

Werkjes: 
-Menukaarten maken 

-Pan kopiëren, voedsel uit 

tijdschriften 

-Placemat versieren 

-Stilleven tekenen 

-Kookboek maken 

-Kok maken 

-Recepten uitvoeren 

-Kok van wc rol 

-Een gerecht op een bord 

verven 

-Pizza of wrap maken van 

klei 

-Keuken knippen en 

plakken 

 
 

 

Extra: 
Excursie restaurant 

app: dr Panda’s restaurant 

Filmpjes van de inter-

actieve praatplaat op 

kleuteridee.nl 

Soep, bowl, salade en 

pannenkoeken maken. 

Ouders uitnodigen bij eind 

thema 

Spel: Chef en co (Rolf) 

http://www.kinderliedjes.info/

