
  

Peuteropvang Noord: Nieuw thema Uk & Puk 
Vanaf 27 november starten wij met het thema ‘Eet smakelijk!’ 
In dit thema staat 'eten' centraal. We gaan eten proeven en leren zo verschillende smaken als zout, 
zoet en zuur kennen. We kijken welk eten we lekker vinden en wat vies. De huishoek verandert in een 
Italiaans restaurant. We dekken de tafel, waarbij samenspel belangrijk is. Natuurlijk leren we ook weer 
een aantal liedjes over het thema. We luisteren samen naar een interactief verhaal van Rupsje 
Nooitgenoeg en stempelen met ballonnen een rups. 

 Wat gaan wij doen op de peuteropvang: 

 De kinderen voelen, ruiken en proeven eten en de oudere kinderen  
maken zelf gerechten. De kinderen praten over eten en vertellen of  
ze iets wel of niet lekker vinden.  

 Tafel dekken en afruimen komen aan bod.  
 De kinderen versieren hun eigen placemat.  
 De kinderen doen een bewegingsspelletje waarbij ze net doen  

of ze appels uit de boom plukken. Ook wordt er een bewegingsactiviteit  
aangeboden waarbij de kinderen spaghetti en pizza uit leren beelden.  

 De kinderen maken spiesjes met kaas, worst, stukjes groente of  
fruit en tot slot genieten ze van een heerlijk feestmaal.  

Wat kunt u thuis doen? 

 Wij zingen het liedje ‘Smakelijk eten, smakelijk drinken’ (zie kader hieronder) voor we 
beginnen met eten en drinken. Ook u kunt dat liedje thuis zingen om eetmomenten aan te 
kondigen.  

 Geef uw kind kleine opdrachtjes bij het dekken van de tafel. Vraag hem/haar bijvoorbeeld om 
voor iedereen een beker op tafel te zetten. Met zo’n opdracht leert uw kind spelenderwijs 
tellen. Hij/zij moet goed nadenken of er evenveel bekers als mensen zijn.  

 Het fantasiespel van een kind in deze leeftijd wordt uitgebreider. Stimuleer deze fantasie door 
mee te spelen in het spel van uw kind. Vraag bijvoorbeeld wat uw kind aan het koken is en 
voor wie. 

 Praat veel met uw peuter terwijl u bezig bent. Op die manier betrekt u uw peuter bij wat u aan 
het doen bent. Stel ondertussen ook vragen zodat er een gesprek ontstaat, bijvoorbeeld; proef 
je een stukje tomaat?, vind je het lekker?  

Voorleesverhaal 
Het wereldberoemde verhaal over de kleine rups die verandert in een prachtige vlinder. Rupsje 
Nooitgenoeg heeft honger. Hij eet maar door. Als alle blaadjes op zijn, begint hij aan taart, worst, 
snoep, fruit en chocolade. Elke dag van de week wordt hij een beetje dikker, totdat hij verschrikkelijke 
buikpijn krijgt. Hij bouwt een huisje om zich heen en aan het eind van de week komt hij er weer uit als 
een prachtige vlinder! 

Overige boekjes die aansluiten bij dit thema, leuk om met uw peuter te lenen bij de bibliotheek:  

−  Rupsje Nooitgenoeg – Eric Carle  
−  Het grote eet-boek – G. van Genechten 
−  Aan tafel – Jan van Coillie  
−  Eten – Liesbeth Slegers  
−  Nijntje in Luilekkerland – Dick Bruna  

 

 



Liedjes en versjes 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden 
Ook in dit thema werken we weer aan de uitbereiding van de woordenschat. Hieronder een selectie 
van de woorden die spelenderwijs aan bod komen:  

Werkwoorden: 
Eten, opdrinken, koken, bakken, proeven, honger, bijten, groeien, lusten, raden, ruiken, schoonmaken, 
afruimen, afwassen, kneden, stapelen.  

Zelfstandige naamwoorden: 
De appel, de banaan, de beker, het bord, de boter, de boterham, de buik, het doekje, de honger, het 
koekje, de lepel, de limonade, de schort, de vork, het mes, het zout, de suiker, de soep, de melk.  

In het kader van sinterklaas en kerst:  
De pepernoten, de chocolademelk, de wortel, het sinterklaasfeest, het kerstontbijt, de kerstversiering, 
de Kerstman, sinterklaas, de zwarte piet, de slingers.  

Overige woorden:  
Gezond, bah, alsjeblieft, zoet, zuur, zout, dankjewel, eet smakelijk, lekker, mmm, een beetje, bruin, veel, 
weinig.  

Voor in de agenda 
Sinterklaas 
Tijdens dit thema gaan we ook sinterklaas introduceren. Naast de boekjes over ‘Eet smakelijk’ lezen 
we ook een sinterklaasboekje en zingen we sinterklaasliedjes. Daarnaast kunnen de kinderen zich als 
sinterklaas of zwarte piet verkleden. Natuurlijk vragen wij ons ook af; Wat eet sinterklaas en zwarte 
piet? En wat voor lekkers nemen ze mee naar ons land?  

Wie zoet is, krijgt lekkers ……  
Zoals u weet mogen de kinderen in de week van 20 november hun schoentje zetten. Zal Sinterklaas 
ook dit jaar op de Peutergroep langskomen? Spannend! Wij zullen extra hard zingen met de kinderen. 

Pepernoten bakken  
In de week van 27 november gaan de kinderen elke dag om 10:30 uur pepernoten bakken. Zou u het 
leuk vinden om te helpen, dan kunt u dit aangeven bij de leidsters op de 
peutergroep (maximaal 2 ouders per dag).  

Sinterklaas op de Cocon 
Op dinsdag 5 december verwachten wij dat Sinterklaas een  
bezoekje brengt op de Cocon. Natuurlijk gaan wij met alle  
kinderen vanaf 08:45 uur een kijkje nemen. Wilt u de kinderen 
warm aankleden?  



Kerstbrunch 
De afsluiting van het thema en de feestdagen bestaat uit een  
kerstbrunch op donderdag 21 december. Alle 
ouders/verzorgers en kinderen zijn van harte welkom vanaf 
10:45 uur om het jaar feestelijk af te sluiten. Vindt u het leuk 
om samen met uw kind(eren) een ‘verantwoord’ hapje mee te 
nemen? Dan kunt u dit aangeven bij de leidsters waar u tevens 
voor vragen over allergieën e.d. terecht kunt. 

Kerstvakantie 
De peutergroep is in verband met de Kerstvakantie gesloten 
van maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari.  

We hebben er zin in en maken er een leuk en leerzaam thema van! Heeft u vragen over de inhoud van 
deze brief? U kunt met vragen altijd bij onze pedagogisch medewerkers of bij iemand van kantoor 
terecht!  

 


