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Beste ouders, 
 
De komende 5 weken (van 14 januari tot en met 15 februari 2019) werken we rond het Puk 
thema: 
 

“Hoera, een baby!” 
 
 
Spelenderwijs komen er in dit thema verschillende aspecten rondom het verzorgen van baby’s 
aan de orde. De poppenhoek is ingericht als een babykamer, met een babybedje, een badje en 
een aankleedkussen. We doen o.a. de babypop in bad, geven een schone luier, geven een flesje 
melk. Zo kijken we ook met de peuters naar welk speelgoed voor een baby bedoeld is.  
Voor veel peuters natuurlijk heel herkenbaar vanwege het krijgen van broertjes en zusjes! 
 
 
De liedjes die we gaan zingen zijn bijv.: (deze kunnen per groep verschillen) 
 
In het bad bad bad 
Word ik nat nat nat 
In het bad word ik kledder kledder nat. 
En ik zeep me in van m’n tenen tot m’n kin 
Tot ik een zeepsopkindje ben	
Tot ik een zeepsopkindje ben. 
 
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap 
Een schaap met witte voetjes, 
die drinkt zijn melk zo zoetjes. 
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap. 
 
We hebben thuis een baby’tje 
Met kleine roze handjes 
En als het lacht, dan kijk je  
in een mondje zonder tandjes! 
Elke keer dan denk ik weer 
die tandjes zijn vergeten. 
O wat zou dat moeilijk zijn 
Om zo je brood te eten! 
(melodie: In Den Haag daar woont een graaf…) 
 
 
 
 



De woorden die aan bod komen zijn o.a.: 
 
De baby de rammelaar  de melk  leeg/vol  vasthouden 
De luier de fles   de kinderwagen hard/zacht  welterusten 
De speen de kinderstoel  het bad   huilen   spelen 
De wieg het slabbetje  klein/groot  slapen  
 
 
Thuis kunt u met uw peuter en een babypop situaties naspelen zoals de baby eten geven en 
hierbij de handelingen benoemen. Ook kunt u samen een boekje lezen met uw peuter over dit 
thema, zoals: 
 

• Wat moeten we doen met Boe-hoe baby; C. Cowell 
• Het grote babyboek; Guido van Genechten 
• Za-za’s babybroertje; Lucy Cousins 
• Kleine Pluis; Dick Bruna 

 
 
 
  
 

Met opmerkingen [l1]: atatatatatatat 


