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Beste ouders / verzorgers, 

 

 

 

 

 

“KNUFFELS” 

 

 

 
Vanaf maandag 8 maart tot en met vrijdag 16 april 2021 werken we rond het thema van Uk en Puk  

“Knuffels!”. Het thema bestaat uit verschillende activiteiten afgestemd op de verschillende leeftijden. 

De activiteiten worden soms individueel, in een kleine groep of in een grote groep met de kinderen 

uitgevoerd. Bij kleine kinderen ligt het accent vooral op het opdoen van ervaringen. Bij “knuffelen” 

hoort aaien met je handen, lief zijn voor elkaar en vriendjes worden.  

 

 

Wat gaan we onder andere met de kinderen doen? 

• De kinderen mogen een knuffel mee van huis nemen. De knuffels worden aan de kinderen 

voorgesteld. Hoe heet de knuffel? Voelt hij zacht of een beetje hard? Heeft hij ook oren? Ruikt 

hij lekker? We tellen met de kinderen de ogen, de oren, de poten etc.  

• De kinderen doen samen met hun knuffels een knuffeldans. 

• De kinderen spelen met een zaklamp en ervaren het verschil tussen licht en donker. 

• Er ligt een grote parachute klaar. De kinderen mogen er zelf een hoop knuffels in leggen. Lukt 

het om de knuffels met z’n allen in slaap te wiegen en daarna weer wakker te maken? 

• We lezen voor uit het knieboek: “Waar is knuf?”  

Het verhaal zal juf Maaike voorlezen en dit kunt u binnenkort samen met uw peuter terug zien 

op ons YouTube kanaal: ‘stichting weesper peuterklassen swp’ 

 

Er is een ‘snoezelhoek’ waarin we verschillende materialen kunnen ontdekken en heerlijk kunnen 

snoezelen in een tentje. Als afsluiting van het thema gaan wij samen met de knuffels en de kinderen 

ontbijten op school. Via de leidsters krijgt u hierover nog bericht. 

 

 

Wat kunt u thuis doen? 

• Ook tijdens huishoudelijke klusjes kunt u een spelletje doen. Neem bijvoorbeeld een knuffel 

en doe net alsof de knuffel steeds wegloopt om zich te verstoppen. Vraag uw kind of hij de 

knuffel kan vinden. Bij het opvouwen van de was verstopt u de knuffel in de wasmand en bij 

het koken in een keukenkastje. Woorden als ‘op’, ‘onder’, ‘achter’, ‘in’ komen vanzelf 

aanbod. 



• Kinderen spelen vaak de gewone dagelijkse dingen na, zoals eten en slapen. Maak samen met 

uw kind van een schoenendoos een bedje voor de knuffel. Leg er een kussentje in als matras 

en gebruik een theedoek als dekentje. Speel samen dat de knuffel gaat slapen. Brengt uw kind 

zijn knuffel op dezelfde manier naar bed als u uw kind naar bed brengt? 

• Jonge kinderen hebben veel energie en bewegen graag. Soms zijn kinderen echter zo druk dat 

ze moeilijk weer tot rust komen. Wissel actieve en rustige momenten af. Dans op vrolijke 

muziek en herstel daarna de rust door een kalm muziekje op te zetten. Neem uw kind op 

schoot en rust samen even lekker uit.  

• Kinderen houden van vaste gewoontes. Het geeft houvast en zekerheid als ze deze herkennen. 

Laat het slapen gaan altijd (of in ieder geval zo veel als mogelijk) op dezelfde manier verlopen. 

Bijvoorbeeld pyjama aan, in bed nog een liedje, een kusje en dan slapen. 

• Lees samen met uw kind een voelboekje. U kunt zelf ook een voelboekje maken. Plak op 

blaadjes bijvoorbeeld schuurpapier, zachte stof, een stuk van een plastic zak en het 

ribbelpapier dat om een rol beschuit zit. Niet de blaadjes aan elkaar tot een boekje. Praat met 

uw kind over wat jullie voelen. Is het glad, zacht of ruw? 

 

 

Liedjes  

Beertje, beertje, knuffelbeer,     Slaap knuffel slaap. 

Wieg maar zachtjes heen en weer.    Daar buiten loopt een schaap. 

Ga maar lekker slapen, doe je oogjes dicht.   Een schaap met witte voetjes, 

Wil je nog een kusje, een kusje op je gezicht.  die drinkt zijn melk zo zoetjes. 

        Slaap knuffel slaap. 

        Daar buiten loopt een schaap. 

 

 

Onderstaande woorden komen onder andere tijdens het thema aan bod: 

De knuffel   onder   slapen   donker 

De deken   op   zacht   vinden 

Het bed   in   hard   voelen 

De beer   achter   niet 

De wekker/klok  zoeken   licht 

 

 

De boekjes voor dit thema zijn onder andere: 

Welterusten.. Kleine Beer  - Martin Waddell & Barbara Firth 

Weltrusten Dikkie Dik  - Jet Boeke 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meer boekideeën vanuit de Uk en Puk methode zijn: 

 

 

 

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 uw vragen altijd bij onze pedagogisch 

medewerkers terecht. 



 


