
 

NIEUW THEMA UK  & PUK 

Van 4 september tot en met 13 oktober gaan we aan de slag met het thema 'Welkom Puk'. Puk 
heeft de zomervakantie doorgebracht op de boerderij en wil dat graag met de kinderen delen! 
Het lokaal zal daarom worden omgetoverd tot een boerderij. 
In dit thema maken de kinderen kennis met Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, andere nog 
niet. Samen gaan we Puk wegwijs maken in de groep. De kinderen vertellen aan Puk hoe ze 
heten en laten Puk zien wat ze op de peuteropvang allemaal doen; zoals spelen in de hoeken, 
aan tafel of buiten, voorlezen, liedjes zingen in de kring, eten, naar de wc gaan en opruimen. 

Wat gaan wij doen op de peuteropvang: 

 Samen met de kinderen ontdekt Puk de peuteropvang.  
Wat doe je aan tafel en wat in de bouwhoek, de  
boekenhoek of de huishoek? Waar kun je picknicken  
en  buitenspelen? 

 De kinderen laten aan Puk zien waar het speelgoed  
staat en helpen mee de groepsruimte gezellig te maken.  

 Samen ruimen ze op en zingen daarbij een opruimliedje.  
 Ze gooien proppen papier in de prullenbank en maken  

samen een kunstwerk voor aan de muur. 
 De jongste kinderen geven Puk een schone luier en de  

oudste kinderen laten aan Puk zien hoe hij op de wc kan plassen. 
 Puk raakt ook een keer zoek en alle kinderen helpen mee  

om Puk te vinden. 

Wat kunt u thuis doen? 

 Kijkje in de groep; in dit thema is er aandacht voor opruimen en het gezellig maken van 
de groepsruimte. Ziet u de groepsruimte veranderen? Kijk eens of er een nieuw 
kunstwerk aan de muur hangt en vraag aan uw kind wie dat kunstwerk heeft gemaakt. 

 Samen een klusje doen; Vraag uw kind tijdens de gewone dagelijkse bezigheden thuis 
om iets voor u te pakken of op te ruimen. Laat hem bijvoorbeeld zijn rode t-shirt pakken 
bij het aankleden, of laat hem helpen de boodschappen op te ruimen. Prijs uw kind voor 
zijn hulp. 

 Samen praten; Kijk samen met uw kind naar foto’s van jullie gezin of familie. Herkent hij 
de personen die op de foto’s staan? Kan hij de namen noemen? 

 Zingen; Zing tijdens het opruimen thuis het opruimliedje ‘Eén, twee, drie, vier…’ met uw 
kind. In de derde regel vullen jullie in wat jullie opruimen. 

Voorleesverhaal 

Tom wil zijn jas niet uittrekken, wanneer hij voor het eerst in op de peuteropvang komt. De 
kinderen proberen van alles om hem op zijn gemak te stellen. Uiteindelijk geeft Kofi hem een 
blauwe ballon om mee te spelen en dan trekt hij zijn jas uit. 

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

 Dribbel naar de speelzaal. – Eric Hall 
 Pietepeuterklas. – Betty Sluyzer 
 Zullen we zwaaien? – Bette Westera  



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 bezem, de blokken, de puzzel, de emmer, de plant, de prullenbak, de rugzak, 
puzzelen.  

 De bouwhoek, de huishoek, de wc, de kast, rommel, opruimen, poetsen, schoonmaken.  
 De kring, gezellig, hallo, hoe heet jij?.  
 Leeg, nat, netjes, schoon, vies, vol, onder.  
 Speelgoed, , bouwen, gooien, helpen, ophangen.  
 De lijm, het papier, plakken, de kwast, het schilderij, tekenen.  

 Liedje 

 

Meenemen 
Komende thema beleven de kinderen hoe het leven op  
een boerderij is. Er komt een weiland met beesten en een  
gezellige ‘boeren’ huishoek. Melk en eieren halen we uit  
onze eigen boerderij-winkel. Heeft u thuis nog spullen die  
passen bij dit thema, laat uw kind ze gerust meenemen!  
Denk aan klompen, boerenzakdoeken, melkbussen, lege  
melk- of vlapakken/boterkuipjes etc.  

Vergeet u niet de vakantiekoffertjes gevuld met 
leuke vakantiefoto’s weer bij ons in te leveren? 

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!  


