
 

Peuteropvang Noord: Nieuw thema Uk & Puk 
Vanaf maandag 9 april aanstaande start het nieuwe thema “Wat heb je aan vandaag?”. 
In het thema staat kleding centraal. De kinderen kijken naar hun eigen kleren en spelen met 
verschillende kledingstukken. Ze maken kennis met de verschillende kenmerken van kleren 
en praten hierover. Ze passen en kiezen kleren uit. Welke kleren doe je aan in de zomer? 
Kunnen de kinderen al zelf hun jas dichtdoen? Wie heeft een jas in dezelfde kleur? En gaan de 
schoenen dicht met veter of klittenband? In dit thema wordt onze Puk-hoek omgebouwd tot 
een politiekantoor. De kinderen maken op deze manier kennis met diverse kostuums. 

Wat gaan wij doen op de peuteropvang: 

• In dit thema doen de kinderen allerlei activiteiten  
rondom kleding. Ze wassen de vieze kleren van Puk  
en zoeken schone kleren uit de wasmand.  

• De kinderen helpen Puk geschikte kleren uit te zoeken  
voor een feest en kleden Puk aan.  

• Puk gaat ook logeren. De kinderen helpen Puk om  
zijn koffer in te pakken. 

• De kinderen doen een spelletje met verschillende ‘politie’ hoedjes 
en zingen daarbij een liedje. 

• Er is een politiekantoor waar de kinderen politie en boeven  
kledingstukken kunnen bekijken en passen. We krijgen zelfs een  
bezoekje van de wijkagent! 

• Tot slot kiezen de kinderen mooie kleren uit om zich mee  
te verkleden en houden ze een modeshow.  

Wat kunt u thuis doen? 
 
Samen praten 

• Praat met uw kind terwijl u bezig bent. Betrek uw kind bij de dingen die u doet. “Kijk, 
een T- shirt. Van wie is dat? Is het van jou? Of van papa?” Door veel met uw kind te 
praten over de dingen die jullie doen, gaat uw kind steeds meer begrijpen. Door op een 
natuurlijke manier vragen te stellen, stimuleert u uw kind om ook zelf na te denken. 
Bijvoorbeeld: “Dit T-shirt is blauw. Zie je nog meer blauwe dingen?”. 

• Geef uw kind kleine opdrachtjes als hij/zij u helpt. Laat hem bijvoorbeeld, als u samen 
de was opvouwt, een paar sokken bij elkaar zoeken. “Kijk, een rode sok! Van wie is die 
sok? Van jou, hé! Zit er nog zo’n rode sok in de wasmand? Kijk maar eens of je een sok 
ziet die precies hetzelfde is”. Op deze manier leert uw kind goed kijken en vergelijken.  

Spelen  
Geef uw kind schoenen, kleding, tasjes, een pet of een sjaal en een paar sieraden, die u niet 
meer gebruikt, om zich mee te verkleden. Wat vindt uw kind mooi? Hoe wil hij/zij er graag 
uitzien? Kijk samen in de spiegel. Is uw kind een deftige dame of een stoere vent? Speel mee in 
het spel. Zo prikkelt u de fantasie van uw kind.  

Ontdekken  
Laat uw kind spelen met tasjes, etuis en portemonnees met verschillende sluitingen om te 
onderzoeken hoe de verschillende sluitingen open- en dichtgaan. Doordat uw kind zijn 
handen en vingers hierbij goed moet gebruiken, wordt hij steeds handiger en vaardiger.  



 
Voorleesverhaal ‘agent en boek en de tekenstreken’ 
Boef ontsnapt! Hij steelt potloden en papier en haalt boevenstreken uit. Maar wat Boef kan, 
kan Agent ook ...  

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

• Nieuwe laarzen van Guido van Genegten 
• Bobbi naar het bos van Ingeborg Bijlsma en Monica Maas 
• Bo en Babs in de regen van Marijke ten Cate 
• Eendje in de regen van Amy Hes & Jill Barton 
• Robbie’s rode laarsjes van Lisa Stubbs 

 

Liedjes & 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:  

•  Aandoen, de broek, de kleren, passen, schoon, de sok, het T-shirt, uitdoen, vies. 
•  De broek, het hemd, de onderbroek, ophangen, schoon, schuim, wassen.                                           
•  Blauw, geel, rood, dansen, het hoofd, de kleur.  
•  De koffer, kiezen, logeren, de pyjama, vol, zwaar, de koffer, de muts, de  
    pantoffel, de tandenborstel.  
•  Betalen, kopen, de schoen, de sok, de strik, de veter, winkel, de voet,       
    anders, hetzelfde.  
•  Het cadeau, het feest, de hoed, de knoop, de rits, de trui, verkleden.  

 
Voor in de agenda  
In de meivakantie zijn we van maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei gesloten. 

Vrijdag 27 april zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag. 

Donderdag 10 mei zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag.   
Maandag 21 mei zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren. 
 
Meenemen 
Heeft u nog leuke spullen voor ons politiekantoor? 
Dan zouden wij deze graag van u lenen.  
 


