DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
WaaR is De Pet Van De POstBODe?

intRO VOOR De LeeRKRaCHt
Welkom bij De Brieven Brigade. De Brieven Brigade maakt brieven en
kaartjes schrijven en alles rond het thema post op een leerrijke, herkenbare
en speelse manier interessant voor jonge kinderen.
Vanaf schooljaar 2011-2012 biedt De Brieven Brigade voor het eerst een
starterspakket aan voor kleuters van 2,5 tot 5 jaar. Met inspiratie, voorlees-,
doe- en knutselideetjes voor een klasproject over post en de postbode.
De postbode is geen onbekende voor uw kleuters, maar toch komen ze
hem niet zo vaak tegen. Hoe ziet die postbode eruit? Wat doet hij allemaal?
Wat zit er in zijn tas? En wat gebeurt er in het postkantoor?
De Brieven Brigade wenst u en uw kleuters veel speel- en leerplezier.

LEGENDE
INTERACTIE

Interactie. Tijd voor actie.
Opdracht. Individueel of in groep.
Tip voor de leerkracht.
Materiaal om uit te delen aan de leerlingen.

Met dank aan juf Anja Van Mol van ‘t Lessenaartje (Afﬂigem).
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DE BRIEVEN BRIGADE
op kleutermaat
1. OVeR De POstBODe, De POst en Het POstKantOOR

1. BEGRIPPEN
Bij deze begrippen hoort een set kaarten (A5-formaat) met trefwoorden.
Die kunt u als .pdf downloaden op www.brievenbrigade.be/schools
Plak ze op een stuk karton en plastificeer ze voor langdurig gebruiksplezier.
Kaarten:
Postbode, pet, brieventas, fiets, bromfiets, postauto, postzak, posthoorn,
rode postbus, brievenbus, postzegel, envelop, brief, kaartje, stempel,
loket, pakje, weegschaal, kassa.
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1.1 DE POSTBODE
Hoe ziet de postbode er uit?
• Hij/zij draagt een blauw uniform met een pet..
• Hij/zij heeft een zware tas of een postzak bij boordevol post.
• Hij/zij verplaatst zich te voet, met de fiets, met een bromfiets of met de auto.
Wat doet de postbode?
1. De rode postbussen op straat leegmaken.
2. De post sorteren in het postkantoor.
3. De post bij alle huizen op zijn ronde in de brievenbus stoppen,
kaarten, brieven en pakjes bezorgen, aanbellen, ...

1.2 POST
Wat is post?
Post is alles wat mensen elkaar toesturen. De postbode bezorgt de post
en stopt alle poststukken bij elk huis in de brievenbus.
Het symbool van de post is een posthoorn. Dat zie je op de pet van
de postbode, op de postbus, op postzakken en in het postkantoor.
Wat zit er allemaal in de brievenbus?
Kaartjes, brieven, enveloppen, de krant, tijdschriften, reclamefolders, ...

TIP
Neem samen met uw klasje op een ochtend een kijkje in
de brievenbus van de school. Wat zit er allemaal in?

tiP

Laat de kleuters kranten, tijdschriften, reclamefolders,
(geopende) enveloppen, en kaartjes meebrengen van thuis.
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1.3 HET POSTKANTOOR
Wat zie je in het postkantoor?
Een loket, sorteervakken, een postbus, een posthoorn (symbool van de
post), een stempel, postzegels, een kassa, een weegschaal, een foldermolen,
posters of affiches, een loketbediende, postzakken ...
Wat doe je in het postkantoor?
• Brieven of pakjes afgeven en ze laten wegen;
• Postzegels, kaarten, enveloppen of postdozen kopen en betalen;
• Een brief of een pakje ophalen.

TIP
tiP

Richt in de klas zelf een postkantoor in. Compleet met loket,
sorteerbakjes, postbus, kassa, ... De kleuters kunnen er post komen
brengen en laten afstempelen, postzegels kopen, ...

r

too
ons postkan
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DE BRIEVEN BRIGADE
voor KLEUTERS
POPPenKast: POst VOOR mOL en WORmPJe

Doel
De kleuters laten kennismaken met het postthema.

Benodigdheden
• Poppenkastpoppen:
o Mol
o Wormpje
o Postbode
o 2 jongetjes
☛ Mol en Wormpje kunnen gemakkelijk zelf gemaakt worden
van oude kousen. U vindt een werkbeschrijving op
www.brievenbrigade.be/schools
• extra’s: brief, papier, postzak
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HET VERHAAL
Mol zit in zijn hol. Plots hoort hij voetstappen. Zo snel hij maar kan,
kruipt hij naar buiten. Hij ziet iemand aankomen. Het is de postbode!
Postbode: ‘Póóóóóóóóóóóóóst!’
Hij geeft Mol een brief. En leest voor wat er op de envelop staat:
Wormpje De Pier, Onder De Grasmat nummer 5.
Mol: ‘Hé, da’s spijtig. Da’s een brief voor Wormpje.
Hebt u ook een brief voor mij, postbode?
De postbode pakt een stapel brieven uit zijn tas.
Postbode: ‘Even kijken.’
Hij leest de namen voor: ‘Flo de Vlo, Piet Konijn, Prik de Egel.’
Postbode: ‘Sorry Mol, geen post voor jou.’
Mol: ‘Oh... weer niks voor mij... Daaaaaag, postbode. Tot de volgende keer.’
Verdrietig kruipt Mol weer onder de grond.
Mol: ‘Wormpje, póóóóóóóóóóóóóst!’
Wormpje schuift naar Mol toe, en maakt de brief open.
Wormpje: ‘O, een brief van mijn oma uit de Modderwei! Ze vraagt of ik kom
logeren. Joepieieieie-jeeeeeej! Ik ga direct mijn valies halen.
En weg is Wormpje.
Mol kruipt verdrietig in zijn hol. Hij pakt een vel papier en begint een briefje te
schrijven. Hij schuift het onder de deur bij Wormpje, zijn vriendinnetje.
Als Mol klaar is, is hij heel erg moe. Zo moe dat hij meteen in slaapvalt.
En waar zou Mol van dromen denken jullie? Ja hoor.
Van een reusachtige berg post.
Intussen is Wormpje op weg naar haar oma.
Ze heeft de brief van Mol bij. Maar wat moet ze ermee doen?
Ze gooit de brief van Mol op straat, en hij vliegt weg....
Ondertussen wandelen twee broertjes samen naar school.
Plots roept de kleinste: ‘Hé, broer, kijk! Een brief!’
Hij rent achter de brief aan en raapt hem op.
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Hij leest de brief voor:
‘Ik ben Mol Zonnebril en ik zou zo graag eens post krijgen.
Wie wil er mij een kaart of een mooie tekening sturen?
Dat zou me heel erg blij maken.
Mijn adres is: Mol Zonnebril, Onder de Grasmat 3, Grote Tuin.
Alvast bedankt!’
De broertjes lezen de brief voor in de klas.
En alle kinderen maken een tekening voor Mol.
De volgende dag hoort Molvoetstappen. Het is de postbode!
Maar hij stapt wel héél traag.
Mol:’Waarom stap jij zo traag?
’Postbode: ‘Omdat ik een zware zak vol post bij heb.’
Mol: ‘Voor wie is die post dan?’
Postbode: ‘Allemaal voor jou, Mol!’
En de postbode schudt de zware zak vol met brieven
en tekeningen leeg.
Postbode: ‘Veel plezier ermee, Mol!’
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DE BRIEVEN BRIGADE
voor KLEUTERS
zO WORDt Onze KLas een eCHte POstKLas

❶ Een minipostkantoor maken: De kleuterklas wordt een postkantoor
met alles erop en eraan: een loket, posters, foldertjes, een kassa,
OOons ka
postzegels, enveloppen, brievenbakjes, ...
ntoor
❷ Postbus: We maken een levensgrote postbus voor in de klas.
Die verven we ROOD. Ze heeft een gleuf in het midden en een
klepje onderaan dat open kan om de brieven eruit te halen.

mijn brieve
nbus

❸ Brievenbus: Elke kleuter maakt uit een kartonnen doos zijn of
haar persoonlijke brievenbus om in de klas te zetten en later
mee naar huis te nemen.

❹ Pet van de postbode: Elke kleuter maakt een pet van de postbode
uit stevig papier of karton. Om op te zetten en bij te houden.

bovenkant

+

omtrek

+

klep

band rondom
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❺ De kleuters maken een echte postzak.

ju te n za k

Maak een
aardappelstempel
van het bpost logo
en bestempel samen
met de leerlingen
een juste zak.
Ziezo, de post kan
verzameld worden!

❻ De kleuters maken een postzegelkaart. Ze maken een tekening op postkaartformaat (15 cm x 10,5 cm), plakken die op een stuk karton en knippen
de rand met een speciale kartelschaar. Dan stoppen ze de kaart in een envelop,
en plakken er een postzegel op. De juf/meester schrijft het adres van de
bestemmeling op de envelop, en het adres van de school als retouradres.

TIP
tiP

Laat de kleuters elk een postzegel van thuis meebrengen, en vraag
aan de ouders om het thuisadres op een zelfklevend etiket te schrijven.

❼ naar de postbus: Alle kaarten worden in de postzak gestopt. We zetten onze
zelfgemaakte postbodepet op en we gaan in de straat/buurt van de school naar
een echte postbus. Elke kleuter mag zijn of haar kaart zelf in de postbus stoppen.

TIP
tiP

Een postbus vinden in de buurt van uw school? Kijk op www.bpost.be
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DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
VOORLeestiPs

1. De postbode
(Liesbeth Slegers - Clavis) (1 + 2 KK)
Een berichtje sturen kan met de computer of de gsm.
Maar natuurlijk ook met de post! Een kaartje of een brief
in je brievenbus is zoveel leuker en spannender dan een
mailtje. Het is de postbode die ervoor zorgt dat alle post in
de juiste brievenbus terechtkomt.

Een boeiend boek op kleutermaat over
de post en de postbode.
2. De puike postbode of: Briefgeheimpjes
(Janet & Allan Ahlberg - Gottmer)
De puike postbode brengt op zijn rode ﬁets de brieven rond.
Naar de Drie Beren, naar de heks in het Peperkoekenhuisje,
naar de Reus, naar Assepoester, naar de wolf uit Roodkapje
en naar nog meer verrassende ﬁguren… Wat er in die brieven staat,
kan je zelf meelezen. Want de post kan je echt uit de
enveloppen halen!

Een origineel prentenboek vol verrassingen.
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DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
De Weg Van De BRieF

Nadat we onze kaart of brief in de rode brievenbus op straat
gepost hebben, zit die brief vaak de volgende dag al bij de
bestemmeling in de brievenbus.

Maar hoe geraakt die brief daar eigenlijk?
Benodigdheden
Download alle stappen op de website www.brievenbrigade.be/schools
en hang de platen in de juiste volgorde.

STAP 1 : wordt verzameld en naar de postfabriek gebracht
‘s Avonds halen de postbodes alle postbussen van heel het land leeg.
Ook in de postkantoren wordt de post verzameld. Dan wordt al die post
met postauto’s weggebracht naar een plaats waar al die post verdeeld wordt.

STAP 2 : vrachtwagens brengen bakken post naar
het postkantoor
De postbode krijgt elke dag heel wat bak(ken) met post.
Die moet hij bij de mensen in zijn buurt in de juiste brievenbus stoppen.
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STAP 3 : Pooooooooooost!
Elke (school)dag, van maandag tot vrijdag. Straat voor straat, huis voor huis.
En zo komt de post elke dag in jullie brievenbus terecht. Tot alle brievenbussen
vol zijn, en de tas van de postbode leeg is.

tiP

VOORLEESTIP

De trouwe dienaar
(Max Velthuijs - Uitgeverij
Leopold) (2 + 3 KK)

Dit boek gaat over de weg
die een brief aflegt
Een prentenboek over ‘de
trouwe dienaar’ van koning Leo,
die een brief naar Amerika moet
posten. De dienaar vertrouwt
het niet en hij besluit om de
brief achterna te reizen.
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DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
nOg meeR KnUtseLtiPs

Postbode: plakken en schilderen

Maak een postbode van keukenrolkoker of van lege bussen chips.
Beplak de keukenrol of koker met gekleurd papier. Het bovenste gedeelte
wordt het gezicht. Plak armen aan de zijkant en vergeet de schoudertas niet.

De auto van de postbode: uitprikken
Prik uit rood geverfd karton de zijkanten van een auto uit.
Plak beide kanten tegen een vierkant doosje.

Een postzegelmannetje/vrouwtje: plakken
❶ Teken de omtrek van een lichaam.
❷ Laat de kleuters er een hoofd op plakken
(uit een magazine, of een foto, of een zelgemaakt hoofd, …)
❸ De kleuters mogen deze ﬁguur aankleden met (oude) postzegels
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DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
VeRsJes

Voor de eerste kleuterklas
1. De postbode

Tring! Tring! Daar komt de postbode aan
Voor ons huisje blijft hij staan
‘Dag, mevrouw,
hier is een brief voor jou.
En een kaartje voor meneer.’
‘Dank je wel! Tot de volgende keer!’

2. Postbode

Postbode, postbode,
Stap, stap stap
Breng mij een briefje*
Rap, rap, rap.
* Briefje, pakje, kaartje, ...

3. Een briefje

Een briefje voor mama en papa
Een kaartje voor mijn zus
Een briefje voor oma en opa
Dat stop ik bij jou in de bus

Voor de tweede kleuterklas
1. Hippel de Trippel

Hippel de Trippel is de postbode van kabouterland
Er is iets gebeurd in dit land.
Er kwam een haasje aangelopen
die heeft Hippel de Trippel omvergelopen
Hippel de Trippel viel op de grond
En al zijn brieven vlogen in het rond
Oei oei oei... wat een pijn!
Dat vond Hippel de Trippel niet fijn.
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2. De postbode

Met een tas vol brieven
Gaat hij weer op pad
Hij gaat langs alle huizen
Van een dorp of van een stad
In elke brievenbus stopt hij wat
En dan valt het op de mat
Een brief van oma
in een envelop
Of een ansichtkaart
met een postzegel erop
Postbode, postbode
Dank u zeer
Misschien zie ik
U morgen weer.

Voor de derde kleuterklas
1. Nijlpaard heeft
een brievenbus
Nijlpaard heeft een brievenbus
En kijk, hij staat op wacht
Tot olifant, de postbode
De post weer heeft gebracht
Soms krijgt hij dan een krantje
Of een folder in de bus
Maar nooit een kaart met groetjes
Of een dikke vette kus

Hij wil zo graag een keertje
Een superlange brief
Waarin iemand zal schrijven:
O Nijl, ik vind je zo lief!
Ik hou zo van je dikke buik
En van je kleine staartje
Maar …. als die brief er nou niet komt
Schrijf jij hem dan een kaartje?
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DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
Om samen te zingen

Liedjes
1. Dans van de brieven
Uit: Koning tijd en de seizoenen (LP)

Brieven, brieven,
Allemaal brieven.
Woorden gaan de wereld in.
Woorden in een pakje,
in een papieren zakje.
Een briefje voor mij
is er zeker bij.
Soms droevig, dan weer blij.
Een briefje voor ma!
Een briefje voor pa!
Een brief van een vriend!
Een brief van de sint!
...
En een briefje van mijn liefje!
Nieuwtjes, nieuwtjes,
allemaal nieuwtjes.
Woorden gaan de wereld in.
Woorden in een pakje,

in een papieren zakje.
Een nieuwtje voor mij
is er weer bij.
Soms droevig, dan weer blij.
Een briefje voor broer!
Een briefje voor zus!
Een briefje van An!
Een brief uit Japan!
...
En een briefje van mijn liefje!
Ik kom van de Chinezen
Dat kunnen wij niet lezen!
Ik stak in een fles op het strand!
Kwam jij dan uit Engeland?
Hé... ik kwam per trein!
Hoe fijn!

© De Brieven Brigade op kleutermaat

16

2. Madeliefs Brief

Madelief kreeg een brief
van haar vriendinnetje
uit een ver land. Luister
maar wat ze zingt. In het
lied kun je het woord
dansen vervangen door
zingen, springen,...
Je kunt het liedje ook
uitbeelden en bedenken
wat je nog kunt doen op
dat verre, zonnige strand.
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3. De postbode
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DE BRIEVEN BRIGADE
op KLEUTERmaat
KLeURPLaten

© De Brieven Brigade op kleutermaat

19

© De Brieven Brigade op kleutermaat

20

© De Brieven Brigade op kleutermaat

21

© De Brieven Brigade op kleutermaat

22

