
  

 

Peuteropvang Noord: Nieuw thema Uk & Puk 
Op 8 januari starten wij met het thema ‘Ik en mijn familie’. In dit thema staat familie centraal. De 
kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen. Ze praten over jong en oud, verschillende 
familieleden, verjaardagen en samen dingen doen. Zo maken de kinderen kennis met 
gezelschapsspellen, doen ze alsof ze gaan logeren, beelden ze familieleden uit en maken een collage 
van familiefoto’s.  

Het is vooral belangrijk dat het aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. In interactie bepalen 
de pedagogisch medewerker en de kinderen samen het verloop van de activiteiten. Op deze manier 
heeft het kind altijd inbreng in de activiteit en is de betrokkenheid van het kind bij een activiteit groot.  

Wat gaan wij doen op de peuteropvang: 
 
Hoera er is een jongetje geboren! Onze Puk-hoek wordt een babykamer waarin de kinderen met elkaar 
en met de pedagogisch medewerkers een (rollen)spel kunnen spelen.  

 De kinderen doen alsof ze een baby, papa of mama zijn.  
Ze doen dagelijkse handelingen na. 

 Kinderen praten over hun familie en bekijken elkaars babyfoto. 
 De kinderen knutselen voor de pasgeboren baby een  

slabbetje en ‘maken’ beschuit met muisjes! 
 De kinderen helpen een pop in bad doen en kleden hem  

daarna aan. Ze voelen het verschil tussen een gladde huid  
en een ruwe borstel. 

 De kinderen zingen een liedje over wie er bij hen in huis woont. 
 De kinderen luisteren naar het verhaal ‘Een baby!’ en spelen het na met Puk. 

Wat kunt u thuis doen? 

 Kinderen in de leeftijd 2 t/m 4 jaar willen graag meehelpen. Laat uw kind bijvoorbeeld helpen 
bij de verzorging van zijn babyzusje of babybroertje. Laat hem het eten voor de kat of hond 
neerzetten of vraag uw kind of hij na het boodschappen doen, de spullen mee naar binnen wil 
dragen. Vervolgens kunt u uw kind daarvoor een compliment geven want wat wordt hij al 
groot!  

 Neem uw kind op schoot en bekijk samen familiefoto’s. Bekijk de foto’s en praat over de 
familie. Noem op wie er allemaal in huis wonen. Kijk wie er nog meer bij de familie horen. 
Bedenk met uw kind wat je met je familie doet. Stel ook vragen aan uw kind. Bijvoorbeeld: Wie 
wonen er in ons huis? Hoe ziet opa eruit? Wie is jouw broer?  

 Zing het liedje ‘in Holland staat een huis’ dat bij het thema hoort. Maak ook gebaren bij het 
liedje en laat af en toe een woordje weg, bijvoorbeeld het laatste woord van een zin. Of laat uw 
kind zelf zingen bij wie hij woont. Lukt dat al?  

 Uw kind vindt het waarschijnlijk leuk om in een eigen huisje te spelen. Zet twee stoelen naast 
elkaar en hang er een groot laken overheen. Zo kan uw kind zijn eigen huisje inrichten. Alleen 
of samen met zijn broertje, zusje of ander kind.  

 U heeft vast wel een foto van uw kind als baby in bad. Misschien vindt uw kind het leuk om dit 
na te spelen met zijn pop. Doe wat water en schuim in een emmer of poppenbadje en laat uw 
kind de pop lekker wassen.  

 

 

 

 



 

Voorleesverhaal  
Hoera! Mo krijgt een broertje of zusje! Als het baby’tje er is komen opa en oma op bezoek. Mo is al 
groot en helpt heel goed mee. 

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

 Mijn lieve familie – Kathleen Amant 
 Kaatje helpt mama – Liesbet Slegers 
 Het huis van Fien & Milo – Pauline Oud 
 Ik vind je lief, opa – Lillian Harker 
 We hebben er een geitje bij – Marjet Huiberts 

 
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:  

 mama, papa, broer, zus, oma, opa, familie  
 dier, hond, poes, konijn, blaffen, snorharen  
 bad, eend, washand  
 trein, kaartje, rijden, stoel, fluiten, wiel, uitstappen, instappen  
 eten, huis, liedje, lopen, slapen, zingen, wonen, spelen  
 familie, foto, op bezoek, tot ziens, goedemorgen/middag  

 

 



 

 
 

Meenemen 
In het thema ontdekken de kinderen welke mensen bij hun familie 
horen. De kinderen mogen foto’s van thuis meenemen en laten zien 
wie hun papa, mama, broertjes en zusjes zijn.  Foto’s van huisdieren 
zijn ook welkom! 
Wij willen u vragen minimaal 1 babyfoto mee te geven van uw 
zoon of dochter. We maken met z’n allen een mooie fotocollage 
voor op de muur!  

Mocht uw kind met regenlaarsjes naar de opvang komen wilt u 
dan sloffen of sokken met anti-slip meegeven? 

 
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!  


