
Bas gaat 
naar de 
bakker

Themabrief

Het thema waar we komende weken 
aan gaan werken is: 'Bas gaat naar de 
bakker'

De komende weken gaan we weer werken aan een leuk 
nieuw thema! Bas gaat naar de bakker! Jullie gaan vast 
ook wel eens mee naar de bakker. En wat zie je daar 
allemaal? Brood, bolletjes, taart, koekjes en nog veel 
meer lekkers!

Op de peuterspeelzaal hebben we allemaal spulletjes 
om een taart te bakken.
En ook zijn er verkleedkleren waarmee je er uitziet als 
een echte bakker. We maken ook allerlei leuke werkjes 
die bij de bakker horen, zoals een echte bakkersmuts, een 
lekkere taartpunt en een boterham! 
Uit de kinderbijbel lezen we het Bijbelverhaal over de 
vijf broden en twee vissen. Er was genoeg te eten voor 
iedereen, dankzij het wonder van God!

We willen het thema afsluiten door samen op de speelzaal 
iets lekkers te gaan bakken. En natuurlijk gaan we dan 
ook lekker proeven van het lekkers…!

De woorden die in dit thema geleerd 
worden zijn:

de bakkersmuts de taart

de boodschappen het deeg

de garde het beslag

de maatbeker de oven

de beslagkom samen delen

begin/einde iedereen

voorkant/achterkant de cake

de placemet de bakvorm

De volgende boekjes zijn erg leuk om te 
lezen en gebruiken wij bij het thema:

• Vijf broden en twee vissen| Kinderbijbel
• Dribbel bakt een taart | Eric Hill
• Jip en Janneke: Deeg is lekker 
• Taart voor iedereen | David Martin
• Kasper de bakker | Lars Klinting



Oefent u weer mee? 

Hartelijke groeten, de leidsters

Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:

Bakker wat doe je vandaag

Bakker, bakker, wat doe je vandaag? Taarten bakken, 
taarten bakken.
Bakker, bakker, wat doe je vandaag? Taarten bakken, 
dat doe ik zo graag!

Zagen, zagen

Zagen, zagen, wiedewiedewagen,
Jan kwam thuis om een boterham te vragen.
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis.
Piep, zei de muis in het voorhuis!

Ik zag twee beren

Ik zag twee beren, broodjes smeren.
Oh, het was een wonder.
Het was een wonder, boven wonder, dat die beren 
smeren konden.
Hi hi hi, ha ha ha!
Ik stond er bij en ik keek er naar.

Zo gaat de molen

Zo gaat de molen, 
de molen, de molen. 
Zo gaat de molen, 
de mo-ho-len.

Zo gaan de wieken, 
de wieken, de wieken. 
Zo gaan de wieken, 
de wie-hie-ken


