
 
 

 
 
 
 

Vanaf maandag 18 juni  starten we met het thema Oef, wat warm! 
 
We praten met de peuters over verschillende zomer-items, wat trek je aan met 
warm weer!  
Hebben de peuters nu ook zomerkleding aan en waarom is die kleding niet 
geschikt voor in de winter? 
En waarom heeft Puk het zo warm als hij zijn sjaal en muts op heeft. 
 
We vragen aan de peuters of zij het ook wel eens zo warm gehad hebben.                        
Wat kan je dan doen? 
Weten de peuters dat het in de schaduw koeler is dan in de zon? 
Weten ze ook hoe dat komt?                                                                                                                        
Neem uw peuter mee naar buiten en voel samen hoe warm het is in de 
schaduw en in de zon.                                                                                                                       
U kunt het dan goed hebben over de termen Warm en Koud. 
We doen in de zomer andere dingen dan in de winter! 
We kunnen buiten lekker in een badje gaan liggen en een ijsje eten. 
  
 
 

 
 
 



 
We leren nieuwe woorden die met het thema Oef, wat warm te maken hebben 
de zon             warm /koud  springen   
het water             kort /lang   zwemmen     
de zwembroek            onder / op   drinken 
het badpak             nat /droog       dorst hebben        
de handdoek            binnen /buiten  smelten            
het ijsje             drijven /zinken  likken 
de ijscoman             
 
 
We leren de peuters ook  versjes en liedjes aan die met de zomer te maken 
hebben, een voorbeeld kan zijn: 
 
Het is zomer( versje)         
Het is zomer in het land 
Het zonnetje gaat schijnen                       
De bleke toetjes in de klas 
Die zullen snel verdwijnen       
De winter is allang voorbij 
De kou is weer vergeten 
Het is nu zomer in het land      
We gaan weer ijsjes eten 
 
 
De liedjes kunnen per groep verschillen. U kunt altijd bij de leidsters vragen 
welk aanbod er is. 
 
In de kleine kring wordt er o.a geknutseld over dit thema en uitgebreid over 
gepraat en gespeeld, wat koop je in de ijswinkel?                                                                                   
En we laten de peuters zien wat kan er drijven/zinken!  
 
Ook lezen we boekjes voor waarin de zomer een belangrijke rol in neemt b.v: 
- Plons    van  Martin Wadell 
- Kaatje in de zomer  van  Liesbet Stegers 
- Nijntje gaat naar zee  van  Dick Bruna 
- Dribbel naar het strand van  Eric Hill 
- Dikkie Dik naar het strand van  Jet Boeke 
 
In de bibliotheek kunt u nog meer boekjes vinden over dit thema. 


