English Premium Kids - Overzicht thema’s + herhaling
Verhaal

Thema’s

Herhaling (optioneel)
Groep 1/2

Milo’s Birthday Party

Het weer, verjaardagen,
seizoenen
Chunk: What’s the weather
like?

Tellen, kleuren, familie, menselijk lichaam

Say Cheese!

Familie, voorzetsels
Chunk: This is my ...

Kleuren, seizoenen, het weer, menselijk
lichaam, tellen

Ready or Not, Here I
Come!

Tellen, in huis
Chunk: Ready or not, here I
come.

Menselijk lichaam, familie, kleuren,
seizoenen, het weer

Kevin’s Colors

Kleuren, maten, tropische
dieren
Chunk: I spy with my little
eye the color ...

Familie, seizoenen, het weer, tellen,
menselijk lichaam

Doctor, Help Me!

Menselijk lichaam,
gezondheid
Chunk: I have a ...

Familie, seizoenen, het weer, kleuren en
tellen

Groep 3
Back to School

School, vervoermiddelen
Chunk: I go to school by ...

Kleuren, familie, beroepen, kleding, eten
en drinken, tellen, menselijk lichaam

Every Day Tom

Dagen van de week,
beroepen
Chunk: On … I’ll be a(n) ...

Boerderijdieren, familie, het weer, kleuren,
kleding, vervoermiddelen, tellen, menselijk
lichaam

Walking Mason

Kleding
Chunk: I’m wearing ...

Boerderijdieren, tellen, seizoenen, het
weer, menselijk lichaam, kleuren

I Can Do It!

Boerderijdieren, dieren
verzorgen
Chunk: I’m looking after a ...

Vervoermiddelen, kleuren, beroepen, eten
en drinken, familie, tellen,

Mom, How Is Food Made?

Eten en drinken
Chunks: I eat …, I drink ...

Familie, seizoenen, tellen, boerderijdieren,
kleuren, dagen van de week

Groep 4
Jack’s New School

Verhuizen, dagelijkse
communicatie
Chunks: What’s your name?,
My name is …, How are

School, menselijk lichaam, dagen van de
week, maanden van het jaar, sporten,
tellen, emoties, boerderijdieren, kleding,
eten en drinken

you?, I’m ...
Partying All Year Round

Feestdagen, maanden van
het jaar
Chunks: Which month is it?,
It is ...

Seizoenen, verhuizen, menselijk lichaam,
eten en drinken, tellen, kleding, kleuren,
dagen van de week

My Friends & Their
Hobbies

Vrienden, hobby’s
Chunk: I love to ...

Menselijk lichaam, het weer, eten en
drinken, emoties, familie, sporten,
boerderijdieren,

Moody Twins

Emoties,
karaktereigenschappen
Chunk: I’m ... , he/she it not.

Menselijk lichaam, familie, vrienden,
kleding, kleuren, tellen, beroepen, sporten

Almost a Superman!

Sporten, bewegen
Chunks: I like …, I don’t like
...

Vervoermiddelen, emoties, dagelijkse
communicatie, menselijk lichaam,
seizoenen, maanden van het jaar,
hobby’s, familie, tellen
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