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Beste ouders / verzorgers, 

Maandag 26 augustus 2019 starten we met het nieuwe thema van Puk:  

“Welkom Puk” 

We werken aan dit thema tot en met vrijdag 27 september 2019.  

In dit thema maken de kinderen kennis met Puk. Sommige kinderen 
kennen Puk al, andere kinderen nog niet. Samen gaan we Puk wegwijs 
maken in de groep. Samen ontdekken we waar en waarmee we kunnen spelen, hoe we 
opruimen en wanneer we iets moeten schoonmaken.  
 
Onderstaande woorden komen tijdens het thema aan bod: 
1 de kraan  6 de wasknijper  11 de kast  16 blij 
2 de kring  7 het kleurpotlood  12 bouwen  17 boos 
3 de rommel  8 tekenen   13 het speelgoed 18 de prullenbak 
4 de emmer  9 de lijm   14 het papier  19 de muur 
5 ophangen           10 de kwast   15 verdrietig  20 de vloer 
  
Boeken die u thuis kan lezen met uw kind: 
- Bobbi naar de speelzaal van Ingeborg Bijlsma & Monica Maas 
- Dribbel naar de speelzaal van Eric Hill 
 
In de bibliotheek zijn nog meer boeken te vinden die te maken hebben met voor het eerst naar 
peuterspeelzaal of school en die leuk zijn om samen te lezen. 
 
Als u nog geen lid bent van de bibliotheek is het mogelijk om u peuter gratis lid te maken van 
de bibliotheek. 
 
Hoe kunt u aansluiten bij het thema? 
Samen een klusje doen 

• Vraag uw kind tijdens de dagelijkse bezigheden iets voor u te pakken.  
Bijvoorbeeld zijn rode T-shirt bij het aankleden, of laat hem helpen de  
boodschappen op te ruimen. Geef uw kind een compliment voor zijn hulp. Geef  
zo nodig aanwijzingen als: ‘Het rode T-shirt ligt boven op de stapel’. Of: ‘jouw 
sokken zijn ook rood. ’Wijs aan wat u bedoelt of gebruik gebaren. Hierdoor leert het 
kind de betekenis van woorden beter te begrijpen. 
 

 



Samen praten 
• Kijk samen met uw kind naar foto's van de familie. Herkent hij de personen die  

op de foto staan? Kan hij de namen noemen? 
• Bereid uw kind voor als u hem mee wilt nemen, bijvoorbeeld naar de winkel.  
 Door uw kind vijf minuten voordat u weggaat te vertellen dat je naar de winkel  

gaat, weet hij wat hij moet verwachten. Dit geeft houvast en zekerheid, Hierdoor  
maakt u het voor uw kind gemakkelijker om te stoppen met spelen en mee te  
gaan. 
 

Spelen 
• Doe een verstopspelletje. Verstop een speeltje in de kamer en vraag het kind het  

te zoeken. Geef kleine aanwijzingen. Bijvoorbeeld: Kijk eens onder het kussen  
van de bank. Laat het kind het speeltje ook eens voor u verstoppen. 

 
 
Uiteraard zingen we weer veel liedjes (de liedjes kunnen per groep verschillen):
 
Goedemorgen ‘Puk’ blij jou weer te zien, wie zit er naast jou weet je dat misschien?  
(melodie: klap eens in je handjes) 
 
Goedemorgen, goedemorgen, wij dansen en zingen 
Goedemorgen, goedemorgen en wij zwaaien erbij. 
Goedemorgen, goedemorgen, wij dansen en zingen 
Goedemorgen, goedemorgen en wij klappen erbij. 
Goedemorgen, goedemorgen wij dansen en zingen, 
Goedemorgen, goedemorgen en wij stampen erbij. 
Goedemorgen, goedemorgen wij dansen en zingen 
Goedemorgen, goedemorgen en wij springen erbij. 
 
versje: 
 
Heel veel kindjes bij elkaar. 
O! Wat leuk! Wat doen ze daar? Spelen in de poppenhoek, plaatjes kijken in een boek, verven 
met een grote kwast, kijken of de puzzel past, 
water drinken uit de kraan, even bij de juf staan. 
Toch een heel klein beetje moe, dan maar gauw naar mama toe. 
 
  
 
 
 
 
 
  
Kijkt u ook eens op de website www.peuterklassen.nl voor foto’s over het thema! 
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de leidsters opvragen. 
 
We maken er met z’n allen een leuk en voor de kinderen leerzaam thema van! 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Onze pedagogisch medewerksters 
staan altijd voor u klaar! 


