
  

NIEUW THEMA UK  & PUK 
De periode van 26 oktober tot en met 21 november staat in het teken van het thema ‘Reuzen en 
Kabouters’. Het thema spreekt tot de verbeelding van de kinderen. De reus is groot en de kabouter is 
klein. De begrippen 'groot' en 'klein' staan dan ook centraal in het thema. Van wie is de kleine broek, wie 
zit op de kleine stoel en drinkt uit een klein bekertje? En van wie is die grote broek en wie eet met een 
grote lepel? Het thema start met een voorleesverhaal over een kabouter en een reus. Zo leren de 
kinderen wat een reus en een kabouter is, want lang niet alle kinderen kunnen zich hier iets bij 
voorstellen. Door middel van ondersteunende prenten worden de begrippen 'reus' en 'kabouter' 
duidelijk gemaakt.  

Wat gaan wij doen op de peuteropvang: 

 In de groep wordt een bos nagemaakt, waar spullen  
van zowel de kabouter als de reus te vinden zijn.  
Wat zetten de kinderen klaar als de reus op bezoek  
komt in het kabouterhuis?  

 De kinderen lopen als reuzen en als kabouters en ze  
proberen de bal te pakken van een hoge kast.  
Wie kan er bij? 

 Ook volgen de kinderen de voetstappen van de  
kabouter en die van de reus. Past hun voet in de  
voetstap van de reus? En in die van de kabouter? 

 Een strandbal wordt een paddenstoel, waarop een  
kabouter heen en weer wipt. Net als in het bekende  
kinderliedje ‘Op een grote paddenstoel’. 

 De kinderen leren een versje over drie kaboutertjes,  
waarbij hun vingers voor kabouter spelen. 

 

Wat kunt u thuis doen? 

 U kunt bijvoorbeeld met uw kind op zoek naar herfstmaterialen en deze sorteren. Wat is groot 
en wat is klein? Bijvoorbeeld: leg de grote blaadjes onder de tafel en de kleine op de tafel.  

 Kijkje in de groep; Heeft uw kind u laten zien dat er in de groep grote en kleine dingen te 
vinden zijn? Kan uw kind vertellen welke spullen van de reuzen en welke spullen van de 
kabouters zijn? 

 Kinderen vinden het vaak erg leuk om spullen in en uit te pakken. Laat uw kind helpen zijn tas 
in te pakken als hij naar de opvang gaat. Wat heeft hij nodig? En past het allemaal in de tas? 
Geef uw kind expres ook iets wat niet in de tas past, bijvoorbeeld een groot boek. Kan uw kind 
vertellen dat het niet past, dat het te groot is? 

 Samen praten; Besteed thuis extra aandacht aan de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ door tijdens de 
dagelijkse bezigheden te benoemen wat groot en klein is. Maak het speels door bijvoorbeeld 
tijdens een wandelingetje kabouterstappen en reuzenstappen af te wisselen of vraag uw kind 
tijdens het eten eerst een reuzenhap te nemen en daarna een kabouterhapje. 

 Spelen; Maak met een oud laken een huisje tussen twee stoelen. Zet het laken vast met 
knijpers. Uw kind heeft nu een eigen kabouterhuisje. Laat hem of haar een paar speeltjes 
uitzoeken om mee te spelen in het zijn of haar kabouterhuisje. 

 
Voorleesverhaal 
Kabouter Bim wil spelen maar de andere kabouters hebben geen tijd. Dan komt kabouter Bim een reus 
tegen. Nu kan kabouter Bim toch met iemand spelen! Samen spelen ze met de bal. Wat handig dat de 
reus zo groot is dat hij de bal kan pakken als die boven in de boom vastzit. 

 



 

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

 Kabouter Bim (knie boek) - Paul Maat en Marjolein Pottie 
 Muis zoekt een huis - Petr Hareck 
 Wat nu Olivier - Phyllis Root en Christopher Denise 
 Fiet wil rennen (vertelplaten) - Bibi Duman Tak en Noelle Smit  

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:  

 De bal, de ballon, het boek, de boom, het bos, de kabouter, de deksel 
de muts, de paddenstoel, de reus, de rugzak, de stap, de stoel, de tafel 
de tas, het touw, de veter, de voet  

 Dansen, gooien, kloppen, kruipen, kunnen, opblazen, passen, 
rollen, spelen, springen, stampen, de tafel dekken, vertellen, wonen.  

Liedje 
Op een grote paddenstoel  

Op een grote paddenstoel 
rood met witte stippen. 
Zat kabouter Spillebeen, 
heen en weer te wippen. 
‘Krak’ zei toen de paddenstoel,  
met een diepe zucht.  
Allebei de beentjes,  
‘hoepla’ in de lucht.  

 
Meenemen 
Komend thema staat ook de herfst centraal en willen wij een herfsttafel maken. Als uw kind het leuk 
vindt, mag hij of zij gevonden blaadjes of kastanjes meenemen!  
Ook willen wij u vragen om de jassen van de kinderen te voorzien van naam en mocht uw kind 
met regenlaarsjes naar de opvang komen, wilt u dan sloffen of sokken met antislip meegeven? 

Voor in de agenda 
Herfstvakantie 
Van 23 oktober tot en met 27 oktober zijn wij gesloten 
in verband met de herfstvakantie. 

11 november 
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met onze lampionnen!  
Graag willen wij u vragen om in de week van 6 t/m 10 nov  
lampionnenlampjes mee te geven (voorzien van naam). Dan  
kunnen wij met z’n allen bij groep 1 & 2 van de Cocon oefenen 
met lopen en zingen. 

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!  

 


