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Samenvatting:

De start van het schooljaar is voor de leerkracht én voor de kinderen een spannend moment. 
Leerkrachten hebben dan ook veel te doen in de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Bij 
deze lesbrief worden diverse documenten aangeboden om de voorbereidingen makkelijker te 

maken, allemaal getekend door Pauline Oud.

- NaamkaarteN 1: kleiN

- NaamkaarteN 2: groot

- NaamkaarteN 3: picto’s 

- Wc-kaarteN

De naamkaarten worden aangeboden in drie formaten: grote naamkaarten voor het aange-
ven van weektaken; picto’s voor op de kapstok, net als in het boek Saar gaat naar school; en 
kleine naamkaarten voor op de tafel of op de stoel. Je kunt de namen van de kinderen digitaal 

invoeren in de documenten.

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Er is een nieuw kindje bij Saar op school, en 
zijn naam is Kas. Saar helpt Kas vandaag een 
beetje. Ze laat hem zien waar de blokkenhoek is, 
waar de wc is, welk plaatje hij kan kiezen, wat ze 
buiten op het speelplein spelen. Het wordt weer 
een leuke dag op school, met een nieuw vriendje!

Auteur + illustrator: Pauline Oud

Thema’s:  - kleuterklaS      
    - nieuWe vrienden
    - herfSt
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LEESHULPVRAGEN

Elke lesbrief van Clavis Uitgeverij bevat vragen om tijdens, voor of na het lezen te stellen. 

Deze leeshulpvragen zijn, voor uw gemak, van tevoren bedacht. U kunt dan de tijd nemen om de 

kinderen te observeren:

• Gebruiken ze nieuwe woorden en woorden die bij het thema passen?

• Kunnen ze de vragen beantwoorden?

• Luisteren ze aandachtig, zijn ze nieuwsgierig en reageren ze spontaan?

• Kunnen ze delen van het boek terughalen bij het zien van een bladzijde?

• Maken ze correcte zinnen?
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Saar
gaat naar school

Andere leuke boekjes over Saar:

 Saar op de wc

En dan zijn er ook nog boekjes over de leuke jongen Kas …
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TIPS OM PER BLADZIJDE TE BESPREKEN
Pagina 1 - 2

Pagina  5 - 6

Pagina 3 - 4

Pagina 7 - 8

• Waar gaat Saar naartoe?
• Wat moet ze meenemen naar school?
• Hoe weet mama dat het tijd is 
 om naar school te gaan? 
• Welke jas zal Saar aantrekken?

• Had je gelijk? Had Saar de jas aangetrokken 
 die jij had gekozen? Hoe kon je dat weten?
• Hoeveel kinderen zie je op de plaat?
• Wie is Lisa en wie is Adam?

• Wat doen de kinderen als ze binnenkomen?
• Hang jij ook zelf jouw jas en tas op 
 als je op school komt?
• Waar is de mama van Saar?
• Bij welk plaatje zou Kas zijn jas gaan hangen?

• Waarom gaat Saar op de stoel met de bloem zitten?
•  Wat zegt de juf als iedereen in de kring zit?
• Hoe heet het nieuwe jongetje?
• Kas zegt heel zachtjes zijn naam. 
 Waarom fluistert hij?

Pagina 9 - 10 Pagina 11 -12 

• Wat gaan de kinderen nu doen?
• Waar speel jij graag mee in de klas?
• Hebben wij ook een bouwhoek in de klas?
• Waar spelen Lisa en Adam?
• Hebben wij ook een huishoek in de klas?

• De wc’s zijn klein! Waarom is dat?
• Zou de juf hier ook plassen? Waarom niet?
• Wat doen Saar en Kas na het plassen?

‘Kom, Saar,’ zegt mama.
‘Het is tijd om naar school te gaan.’
Saar zoekt vlug haar sjaal en haar jas. 
Mama heeft het rugzakje van Saar al gepakt. 

‘Zo, wat ben je snel,’ 
lacht mama.
‘Ja,’ zegt Saar. ‘Zo doe ik dat!’

TRRIING! Daar gaat de bel!
Alle kindjes lopen hand in hand de 
school binnen en trekken hun jas uit.
Saar hangt haar jas bij het plaatje 
van de bloem. Dat is haar plaatje.
Adam hangt zijn jas bij de boot. 
Dat is zijn plaatje.

De nieuwe jongen heeft nog 
geen plaatje. Zijn mama 
helpt hem zijn jas 
uittrekken.

Nadat de juf een verhaal heeft voorgelezen, 
is het tijd om te spelen!
Kas mag als eerste kiezen: 
hij wil graag in de bouwhoek spelen.
‘Kom,’ zegt Saar, en ze laat hem zien 
waar de blokken liggen.
Samen bouwen Kas en Saar 
een mooie toren.

Lisa en Adam spelen in de huishoek.
Adam maakt heerlijke soep aan het fornuis en Lisa 
legt de pop in bed.

Want daar is Lisa!
En Adam!
En … een jongen 
die Saar nog 
niet kent. 
Hij is nieuw 
bij Saar 
op school.

Mama brengt Saar naar 
school.
Aan de schoolpoort nemen 
ze afscheid. ‘Dag Saar,’ 
roept mama. 
Saar zwaait nog even, 
maar loopt al snel naar 
haar vriendjes. 

In de klas gaat Saar op de stoel 
met de bloem zitten.
‘Dit is mijn stoel,’ zegt ze tegen 
de nieuwe jongen.
‘Goedemorgen,’ zegt juf Anne als
iedereen in de kring zit.
‘Vandaag is het een bijzondere dag, 
want we hebben een nieuw kindje in 
de klas! Wil je zelf vertellen hoe 
je heet?’
‘Kas,’ zegt het nieuwe jongetje 
zachtjes. Dat vindt Saar een heel 
mooie naam.

‘Ik moet plassen,’ zegt Kas plotseling.
Juf brengt Kas naar de wc.
Saar gaat mee, want zij moet ook een plas doen.
‘Juf Anne plast niet hier,’ vertelt Saar.
‘Zij heeft een eigen wc. Die is groot. Net als thuis.’

Als Kas en Saar klaar zijn, 
wassen ze hun handen bij de kraan.
‘Kom,’ zegt Saar. 
‘We gaan terug naar de klas.’
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TIPS OM PER BLADZIJDE TE BESPREKEN
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• Wat doen de kinderen nu?
• Welke stoel is voor Kas?
• Hoe weet je dat? 
• Welke stukken fruit liggen er op tafel?

• Wat is er allemaal te doen op de speelplaats?
• Hebben wij dat ook op school?
• Saar, Kas en Adam spelen met de kar. 
 Waar speel jij graag mee?

• Wat wil juf Anne graag laten zien?
• Welke kleuren bladeren zie jij?
• Waarom hebben de bladeren allemaal 
 een andere kleur?
• Welk seizoen zal het zijn?

• Waarom heeft Saar een schort om?
•  Welke kleuren gebruikt Saar bij haar kunstwerk?
• Wat heeft Kas van de bladeren gemaakt?

Pagina 21 - 22 Pagina 23 -24 

• Wat zijn de kinderen aan het doen?
• Waarom doen ze dat?
• Help jij thuis ook weleens met klusjes?

• Waar gaan de kinderen naartoe?
• Wie komt jou halen als je uit school komt?
• Denk je dat Kas een leuke eerste dag heeft gehad?

Kas gaat naast haar op de stoel met de boom zitten. 
De boom is nu zijn plaatje.
Juf Anne heeft het fruit al klaargelegd.
Na het eten zingen ze een liedje.
Eerst kiest Saar een liedje. Daarna kiezen Kas en Lisa.

Als Saar en Kas de klas weer binnenkomen, 
zitten de andere kinderen al aan tafel voor iets lekkers.
Saar zet haar stoel met de bloem aan de grote tafel.

‘Kom kinderen,’ roept juf Anne.
‘Kijk eens,’ zegt ze. ‘Weten jullie wat dit zijn?’
‘Blaadjes!’ roepen de kinderen in koor.

‘Van de boom,’ zegt Saar, 
en ze knikt naar Kas.

‘Dat klopt,’ zegt de juf. 
‘Zoek allemaal maar wat blaadjes 
op de grond. Zien jullie ze liggen?’
Saar ziet een mooi oranje blad.
Kas vindt een groot groen blad.

Na het knutselen is het tijd om op 
te ruimen.
Kas veegt de vloer met de bezem.
Adam is aan de beurt om de 
plantjes water te geven.
Hij doet het heel voorzichtig.
En Saar? Die ruimt de verf op.
‘Wat helpen jullie goed,’ 
zegt de juf blij.
‘Ja,’ zegt Saar. ‘Zo doen we dat!’

Dan is het tijd om buiten te spelen. 
‘Kom,’ zegt Saar. ‘Pak je jas!’
Op de speelplaats staat een mooie glijbaan 
en er is een zandbak.
‘Kijk,’ zegt Saar tegen Kas, ‘er zijn ook karren en fietsen.’
Saar loopt vlug naar een kar. ‘Kom,’ roept ze blij. 

Kas mag er als eerste in.
Wat kan hij goed sturen!

In de klas 
maken alle 
kinderen iets 
moois van de 
blaadjes die ze 
buiten gevonden 
hebben.
Saar maakt een 
prachtig schilderij. 
‘Dit is voor Kas,’ 
zegt ze blij.

Kas maakt een leuke kroon. 
‘Ik ben de koning,’ roept hij trots.

Daar is de mama van Saar al.
En de mama’s en papa’s van Kas, 
Lisa en Adam zijn er ook.
‘Er is een nieuw kindje in mijn klas,’ 
zegt Saar tegen mama.
‘Hij heet Kas en hij is mijn vriend.’
‘Dag Saar,’ roept Kas. ‘Tot morgen!’
‘Dag allemaal,’ zwaait Saar.
‘Tot morgen, school!’
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SUGGESTIES VOOR NA HET LEZEN VAN HET BOEK.

• Bekijk met de kinderen de plaat waarop Saar haar jas ophangt. Neem de kinderen   

 mee naar de gang en bekijk daar de verschillende picto’s. Laat elk kind bij zijn eigen   

 picto gaan staan. Bespreek enkele regels die je hanteert op de gang en vertel hoe je   

 wilt dat de kinderen omgaan met de jassen en tassen.

• Bekijk de plaat waarop de kinderen gaan spelen. Wanneer je in de klas een kiesbord   

 met picto’s hebt, kun je deze bespreken. Hoeveel kinderen mogen er in de bouw  

 hoek? Welke regels gelden daar? Bespreek elke dag een andere hoek.

• Introduceer elke dag een materiaal uit de kast. Je legt het gebruik en de mogelijk  

 heden ervan uit. Laat vervolgens tijdens het spelen een aantal kinderen het materi  
 aal uitproberen. Evalueer aan het eind van de les de ervaringen van de kinderen. Wat  
 vonden ze moeilijk of juist makkelijk? Hoe vonden ze het om met dit materiaal te   

 werken?

• Print de bijlage ‘wc-kaarten’ uit en lamineer deze. Kies welk balkje op bladzijde 3   

 van de bijlage je gaat gebruiken; het witte balkje of het balkje met de tekeningen.  

 Lamineer deze balkjes eveneens en plak er zelfklevend dubbelzijdig klittenband   
 op. Plak de andere kant van het klittenband op zowel het groene als het rode vak van  
 de wc-kaarten. De kaarten zijn nu klaar voor gebruik.

• Bekijk de plaat waarop Saar en Kas naar de wc gaan. Bespreek de wc-kaarten met   

 de kinderen. Als het kaartje op het rode vakje hangt dan is het groene vakje zicht  

 baar. Dit betekent dat de wc vrij is. Zodra een kind naar de wc moet, hangt hij het   

 kaartje op het groene vakje om aan te geven dat de wc bezet is. Er is een kaart van   

 Saar en een kaart van Kas, eentje voor meisjes en eentje voor jongens.

• Neem de kinderen mee naar de wc en bespreek de gang van zaken. Bijvoorbeeld: na  

 het plassen, handen wassen.
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• Bekijk, vlak voordat je dit zelf wilt gaan doen, de plaat waarop de kinderen aan iets   
 lekkers beginnen. Op de plaat kunnen we zien dat de kinderen fruit eten. Wat hebben  
 jouw kinderen meegenomen naar school? Tel en laat zien welke fruitsoorten het po-  

 pulairst zijn.

• Bekijk de plaat waarop buiten gespeeld wordt. Bespreek de materialen waarmee   

 wordt gespeeld. Neem de kinderen nu mee naar buiten en bespreek de regels die je   

 op het plein hanteert. Neem ook eens een kar mee naar binnen en bekijk het me  

 chanisme met de kinderen.

• Verzamel, net als Saar en Kas, diverse bladeren en voer de volgende activiteiten uit.

 Neem een vergrootglas en bekijk de bladeren van dichtbij. Benoem samen de onder  
 delen van het blad. Laat een kind een blad omtrekken en inkleuren of leg een wit vel   
 op het blad en laat een kind met wasco over het blad gaan.
 Plak, net als in het boek, bladeren op een verfblad en laat de kinderen een kunst  
 werk maken.
 Maak eenzelfde bladerkroon als Kas.

• Bekijk de plaat waarop de kinderen aan het opruimen zijn. Aangezien deze dagelijk  

 se routine zich ook in jouw klas voordoet, lijkt dit een prima moment om te bespre-  

 ken hoe er in jouw lokaal wordt opgeruimd.

• Maak een verteltafel aan de hand van het boek.

• Speel het boek in een dramales.

• Laat de kinderen spelen in de huishoek met de opdracht ‘voor de eerste keer 

 naar school’.

• Bouw de klas na van duplo of lego.

• Laat de kinderen Kas en Saar verven op het verfbord.

• Bekijk samen de platen uit het boek en bespreek de emoties die je kunt voelen 

 wanneer je voor het eerst naar school gaat.
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Je kunt de bijlage ‘naamkaarten 1’ ook voor andere doeleinden gebruiken:

• Typ trefwoorden onder de plaatjes en laat de kinderen deze nastempelen. 

 Ze kunnen een eigen stempelboekje maken.

• Druk de bijlage twee keer af en speel memory met de plaatjes.

• Knip de woorden van de plaatjes en speel woord-plaat-memory.

• Laat een kind zelf de woorden typen in het bestand.

• Druk de kaarten meerdere keren af en maak er een telspel van.

• Knip de kaarten doormidden en maak er puzzels van.


