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Beste ouders / verzorgers, 
 
 
Vanaf maandag 17 mei tot en met vrijdag 18 juni werken wij rond het thema: 
 
 
 

 
 

Ik en mijn familie 
  

 
 
 
 
 
 
Graag ontvangen we van alle kinderen één of meerdere familiefoto’s (informatie hierover volgt). 
Aan de hand van deze foto’s laten kinderen zien wie hun papa, mama, broertje of zusje, opa of oma, 
tante of oom zijn. Ook foto’s van huisdieren zijn welkom! Alle foto’s worden in de groep 
opgehangen. We hopen een grote fotocollage te kunnen maken! 
 
Een aantal activiteiten uit het thema: 

• De kinderen kijken naar de door hen meegebrachte foto’s. Wie zijn al die mensen op de 
foto? Aan bod komt wie er bij kinderen in huis wonen, maar ook praten de kinderen over 
andere familieleden. 

• De kinderen zingen een liedje over wie er bij hun in huis woont en doen een pop in bad. 
• We zullen het boekje: “Ole wil zijn popje” voorlezen. Ole huilt, want hij is zijn popje kwijt. 

De pop ligt onder de kast en hij kan het niet zelf pakken. Papa, mama en zijn broertje Jop 
begrijpen hem niet. Maar Lise, zijn zusje, leert hem kruipen. Nu kan hij zelf naar de kast 
kruipen en zijn pop pakken. Helemaal zelf! 

• We spelen dat we per trein gaan reizen naar oma. Puk, de peuters en de leidsters maken een 
lange rij van stoelen. We kopen allemaal een treinkaartje en gaan oma verrassen met een 
mooi cadeau. 

• Wellicht kunnen we een echte baby op de groep bewonderen. 
• We praten over verschillende huisdieren en misschien krijgen we bezoek van een hondje 

buiten op het schoolplein. De kinderen die dat willen, kunnen zich laten schminken als een 
huisdier? 

 
Foto’s van de kinderen tijdens diverse activiteiten en speelmomenten, kunt u vinden per groep op 
onze Cluster app. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen? Laat het weten aan de leidsters.  



 
Wat kunt u thuis doen rond het thema? 

• Kinderen in deze leeftijd willen graag meehelpen. Laat uw kind bijvoorbeeld helpen bij de 
verzorging van zijn babyzusje of babybroertje, laat hem het eten voor de kat of hond 
neerzetten of vraag uw kind of hij na het boodschappen spullen mee naar binnen wil dragen. 
Vervolgens kunt u uw kind daarvoor een compliment geven, want wat wordt hij (of zij) al 
groot! 

• Neem uw kind op schoot en bekijk samen familiefoto’s. Bekijk de foto’s en praat over de 
familie. Noem op wie er allemaal in huis wonen. Kijk wie er nog meer bij de familie horen. 
Bedenk met uw kind wat je met je familie doet. Stel ook vragen aan uw kind. Bijvoorbeeld: 
Wie wonen er in ons huis? Hoe ziet opa eruit? Wie is jouw broer? 

• Zing het liedje ‘in Holland staat een huis’ dat bij het thema hoort. Maak ook gebaren bij het 
liedje en laat af en toe een woordje weg, bijvoorbeeld het laatste woord van een zin. Of laat 
uw kind zelf zingen bij wie hij woont. Lukt dat al? 

• Uw kind vindt het waarschijnlijk leuk om in een eigen huisje te spelen. Zet twee stoelen 
naast elkaar en hang er een groot laken overheen. Zo kan uw kind zijn eigen huisje inrichten. 
Alleen of samen met zijn broertje, zusje of ander kind. 

• U heeft vast wel een foto van uw kind als baby in bad. Misschien vindt uw kind het leuk om 
dit na te spelen met een pop. Doe wat water en schuim in een emmer of poppenbadje en laat 
uw kind de pop lekker wassen.  
 
 

 
Liedjes en versjes 
 
In Holland staat een huis, in Holland staat een huis.  
In Holland staat een huis, jaja, van je singela singela hopsasa.  
In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. 
En in dat huis daar woont … (naam van uw kind)  
En in dat huis daar woont … (naam van uw kind) 
En in dat huis daar woont … (naam van uw kind) jaja, van je singela 
singela hopsasa. 
In dat huis daar woont … (naam van uw kind), in dat huis daar woont 
…… (naam van uw kind)  
 
 

Klein rood (blauw, geel, groen) autootje, waar breng je ons naar toe? 
Naar oma en naar opa en naar de koetjes boe. 
En de handjes gaan van klap, klap, klap. 
En de voetjes gaan van stap, stap, stap. 
Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe. 

 
 
De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. 
De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden…… 
 
 
Thema woorden die tijdens het thema aan bod komen zijn, onder andere: 
 
Het kind  de broer  brengen  de hond    
De muur  de zus   dat/dit   het konijn 
De moeder  soms   ruw/glad  de doos 
De vader  het bad   de huid  instappen/uitstappen 
Familie   de trein  snorharen  op bezoek 



 
 
De boekjes voor dit thema zijn onder andere: 
 
Anna en haar lieve familie - Kathleen Amant 
We hebben er een geitje bij - Marjet Huiberts 
Het huis van Fien en Milo - Pauline Oud 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben er weer veel zin in en maken er met zijn allen een leuk en leerzaam thema van! Heeft u 
vragen over de inhoud van deze brief? U kunt met vragen altijd bij onze leidsters terecht. 


