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De volgende thema’s komen dit jaar bij STAAL taal aan bod.

In de themafilm leidt Levi de kijker vanuit zijn rolstoel rond door het ziekenhuis. Daarna kijken 

de kinderen naar woorden die met het ziekenhuis te maken hebben, leren ze beroepen in het 

ziekenhuis kennen, geven ze aanwijzingen voor een route door het ziekenhuis en maken ze zelf 

een boekje over alles wat je moet weten als je naar het ziekenhuis gaat.

De nachtdichter loopt in de themafilm door de nacht. Ook voor de kinderen blijven de lessen 

daarna in het ‘nachtleven’. Ze leren woorden die met nacht te maken hebben, kijken naar 

gevoelswoorden en leren verschillende soorten rijm. Ze schrijven hun eigen nachtgedicht en 

dragen dat voor in het speciaal gemaakte nachttheater.

De kinderen onderzoeken in dit thema hoe het leven van de Eskimo’s is. In de themafilm 

skypen de Inuit Jani en de Nederlandse Tessa met elkaar. Daarna leren de kinderen woorden 

over Eskimo’s en kou, ontdekken ze de taal van de Eskimo’s, geven een beschrijving van 

kaarten van Eskimo’s en maken een informatieve tekst over Eskimo’s.

In de themafilm maken drie kinderen een speurtocht door de dierentuin. Ook in de volgende 

lessen blijven de kinderen in de dierentuin. Ze bekijken een plattegrond, beschrijven hun eigen 

route, maken een informatiebordje voor een dier, geven hun mening over dierentuinen en 

presenteren dat op een zeepkist.

Van alles wat met weer en noodweer te maken heeft, komt in deze lessen aan bod. In de 

themafilm beschrijft Myra het weer in een weerdagboek. De kinderen leren woorden over 

noodweer, ontdekken wat de overtreffende trap is, kijken naar spreekwoorden over het weer  

en beschrijven hun ideale weerdag.



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 2 van 2Staal | Ouderbrief Staal | Thema’s groep 5 

In de themafilm laten kinderen zien wat er allemaal draait en rolt. Daarna blijft het doordraaien in 

de lessen. De kinderen leren woorden over draaien, kijken naar uitdrukkingen en spreekwoorden 

die met draaien en het wiel te maken hebben, beschrijven een draaiend voorwerp en schrijven de 

gebruiksaanwijzing voor een eigen draaiende uitvinding.

 

In dit thema duiken de kinderen in de wereld van het geld. In de themafilm volgen ze de reis 

van een tieneurobiljet van Anna. Ze leren woorden die met geld te maken hebben, bekijken 

reclameteksten en uitdrukkingen over geld, doen een geldtest en schrijven en publiceren een 

weettekst over geld.

In de themafilm richten Rosa en Faruk een geheime club op. In de lessen daarna komen er nog 

meer geheimen aan het licht. De kinderen leren woorden over geheimen, kraken geheimschrift, 

beschrijven geheime personen en spionnen, bedenken hun eigen geheime club en maken daar 

een geheime uitnodiging voor die anderen niet kunnen kraken.


