
 

Peuteropvang Noord: Nieuw thema Uk & Puk  
Vanaf 19 februari start het thema “Hatsjoe”.  
Puk is verkouden en wordt ziek tijdens dit thema. Maar dat is nog niet alles; Puk valt op zijn 
knie en dat wordt pleisters plakken! Arme Puk...!  
De kinderen verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. 
Gelukkig is Puk aan het eind van het thema weer helemaal beter. We hebben een ambulance 
in onze speelzaal staan, met pleisters, verbandjes, doktersspullen en patiënten. De kinderen 
kunnen zich verkleden als dokter of verpleegster. Ze kunnen met onze zieke Puk spelen en de 
zieke knuffels en poppen weer beter maken. En als verrassing kunnen de kinderen een kijkje 
nemen in een ECHTE ambulance. Wanneer deze bij ons op bezoek komt, horen jullie nog van 
de leidsters. 

Wat gaan wij doen op de peuteropvang: 

• De kinderen ontdekken dat Puk verkouden is en helpen  
met zijn neus snuiten. 

• De kinderen plakken pleisters op de  
verschillende lichaamsdelen en kunnen die dus benoemen. 

• De kinderen verwennen de zieke Puk op allerlei manieren.  
• De kinderen zingen een liedje voor Puk en lezen hem een  

boekje voor. Ze brengen Puk fruit. 
• Als Puk naar de dokter moet, gaan de kinderen mee.  
• In de ziekenhoek hangt een groeimeter en een weegschaal.  

Samen met Puk worden de kinderen gemeten en gewogen.  

Wat kunt u thuis doen? 

• Kijkje in de groep! Heeft uw kind al verteld dat Puk ziek in bed ligt? Neem eens een 
kijkje in de doktershoek. Uw kind vertelt u wat daar te zien is en wie er in bed liggen. 

• Praat samen met uw peuter over ziek zijn en weer beter worden.  Als uw kind ziek is, is 
zijn knuffel misschien ook wel een beetje ziek. Maak van een schoenendoos een bedje 
voor de knuffel van uw kind. Zet het bedje met de knuffel naast dat van uw kind. Samen 
ziek zijn is gezelliger.  

• Zing samen met uw kind een liedje en maak hierbij gebaren. Door gebaren bij een 
liedje te maken, leert uw kind het liedje nog beter te onthouden. Vooral als de gebaren 
de betekenis van het woord ondersteunen. 

• U kunt een verhaal aan uw peuter voorlezen of ga eens samen naar de bibliotheek.  

Voorleesverhaal 
Boer Boris en het gebroken been.  
O jee, broer Berend is uit de appelboom gevallen en heeft zijn  
been gebroken! Hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis  
gebracht. Als hij daar een nachtje moet blijven slapen, voelt hij  
zich wel heel alleen. De volgende dag komen Boris en zusje Sam  
gelukkig op bezoek. Maar ja, de béésten, die mist Berend toch het  
meeste. Boer Boris zou Boer Boris niet zijn als hij daar geen  
oplossing voor wist: met een grote kraan hijst hij de boerderij- 
dieren zó naar het raam van het ziekenhuis. 



 Liedjes  
Liedje: Waar heb je pijn? (op de wijs van ‘Vader Jacob’)  
Waar heb je pijn, Puk? Waar heb je pijn, Puk? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Heb 
je pijn in je...? Heb je pijn in je...? 
Vul hier een lichaamsdeel in, bijvoorbeeld buik, keel...)  
Au, au, au! Au, au, au!  

Liedje: Dit zijn mijn wangetjes!  
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin. Dit is mijn mondje met tandjes erin. 
Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar. Dit is mijn neusje en nu ben ik klaar!  

Woorden 
Enkele woorden die op de peuteropvang aan bod komen en die u thuis kunt herhalen zijn:  

Zelfstandige naamwoorden 
De appel, de arm, de banaan, het bed, het boek, het been, de buik, het cadeautje, de dokter, het 
fruit, het hoofd, de kaart, de mand, de neus, de pijn, de pleister, de rug, de sinaasappel, het 
snoepje, het verband, de vinger, de zakdoek, de zieke, het ziekenhuis, de ziekenwagen, de 
hand, de oren, de mond, het pakje, de dokter.  

Werkwoorden 
Hoesten, huilen, een kusje geven, leggen, liggen, luisteren, nadoen, niezen, raden, snuiten, 
staan, vallen, voordoen, vragen, zitten, zorgen voor, zingen . 

Overige woorden 
Alsjeblieft, au!, beter (gezond), blij, dank je wel, hoe gaat het met jou?, met mij gaat het (niet) 
goed, om de beurt, pijn doen, stil (liggen), verdrietig, op bezoek, op schoot, verkouden, ziek. 

Meenemen 
Om onze doktershoek nog realistischer te maken willen wij ouders, verzorgers, opa’s en oma’s 
vragen om bijvoorbeeld pleisters, lege medicijndoosjes, verband, doktersspullen etc. mee te 
nemen!  
 
Voor in de agenda 
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 
In de voorjaarsvakantie is de peutergroep gesloten.  

Een kijkje in een echte ambulance 
Op woensdag 7 maart komt er een echte ambulance waar wij met de kinderen een kijkje in 
kunnen nemen. Indien uw kind niet op woensdag op de peutergroep is, kunt u natuurlijk altijd 
samen een kijkje komen nemen. Wilt u aan de leidsters doorgeven of u ook komt? 
Mocht de ambulance ingezet worden voor spoedgevallen, zal deze ochtend komen te 
vervallen. Dit laten de leidsters uiteraard tijdig aan u weten. 
 
Schrijversbezoek 
Op maandag 19 maart komt er een bekende kinderboekenschrijfster op de peutergroep 
voorlezen.  
 
 
 
 



Peutervoorleesontbijt 
Op woensdag 21 maart doen wij mee met de voorleesweken van De Cocon! Ook dit jaar zijn 
wij uitgenodigd om gezellig aan te schuiven bij het peutervoorleesontbijt. Onder het genot van 
een lekker ontbijtje luisteren wij in de bibliotheek van school naar een prachtig verhaal.  
Deze ochtend mogen de kinderen in pyjama naar school komen! Ook de leidsters houden deze 
ochtend lekker hun pyjama aan!  
 


