
 

 
                                 

 
 

 

Beste ouders, 
 
Helaas hebben we het nieuw te horen gekregen dat we tot 8 februari 2021 in de lockdown blijven. Op de 
peutergroepen werken we iedere week aan een thema met bijpassende activiteiten. De leidsters bespreken 
wat er allemaal bij het thema hoort en zo vergroten de leidsters de woordenschat van de peuters. De 
peuters zijn van nature nieuwsgierig en dit laten ze zien door overal op ontdekking te gaan.  

Hoe kun je als ouders hierop inspelen?  

Bespreek met de kinderen wat je ziet, wat je voelt, wat je ruikt en wat je hoort. De peuters zijn als een spons 
en nemen alles in zich op. Een simpel voorwerp in huis kan voor een kind uren vermaak zijn.  Denk hierbij 
aan een handtas. De peuters vinden het interessant om een handtas in en uit te ruimen. Een peuter kan zich 
hier uren mee vermaken. Dit is een simpel voorbeeld hoe weinig kinderen nodig hebben en zich prima 
kunnen vermaken. Een peuter speelt na wat ze bij hun ouders hebben gezien. Heeft mama een handtas? 
Heeft papa een rugzak mee naar het werk? Kinderen observeren en imiteren.  
Deze week bespreken we met de kinderen het thema Winter. Afgelopen weekend hebben de kinderen de 
eerste sneeuw van het jaar zien vallen. Helaas was de sneeuw snel verdwenen maar de verhalen van de 
aanwezige peuters in de ochtend waren geweldig om te horen. De peuters vertelde dat de sneeuw nat en 
koud was. Sommige peuters hebben gespeeld in de sneeuw. Ze hebben een sneeuwpop gemaakt of een 
rondje op een slee gereden. Peuters vinden spelen in de sneeuw leuk en interessant. Hier kun je als ouders 
veel leuke interessante gespreken voeren. 
 
Bij het thema Winter hebben we de focus liggen bij de begrippen 
  
o Warm  
o Koud  
o Sneeuw 
o Wit 
o Ballen  
o Sneeuw 

o Sjaal 
o Das 
o Handschoenen 
o Jas 
o Muts 
o Sokken 

o Laarzen 
o Schaatsen 
o Slee 
o Ijsbeer 
o Vogelhuis  

 

Themaplaat 

Als bijlage zie je twee tekeningen van de winter. De tekeningen zijn themaplaten. Deze themaplaten kun je 
samen met je kind bekijken en bespreken. De taalontwikkeling van je kind kun je stimuleren door alles te 
benoemen wat je ziet. Op de peutergroep spelen we het spel “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.” De leidsters 
noemen dan een kleur en de kinderen zoeken op de plaat de juiste kleur en afbeelding. Je kunt er ook een 
zoek spelletje van maken.  De vraag die je dan stelt is dan “Ik zie een rode muts. Zie jij die ook?”. Door de 
themaplaat regelmatig te herhalen leren de kinderen op een speelse manier de woorden te herkennen en 
benoemen.  
 
 



 

 
                                 

 
 

 

Boeken en verhalen 

De peuters vinden voorgelezen worden leuk. Ze bekijken de plaatjes en benoemen wat ze zien. Soms vinden 
de peuters het lastig om naar een verhaal te luisteren. Ze praten dan door het verhaal heen. De peuters zijn 
dan enthousiast en vinden wachten nog erg moeilijk. Je kunt dan de plaatjes eerst laten zien voordat je de 
tekst op die pagina gaat lezen. De kinderen kunnen hun enthousiasme kwijt en daarna kun je verder lezen. 
Door in te gaan op het verhaal stimuleer je de kinderen om na te denken over wat ze zien. Als je een verhaal 
leest waarbij de muis verstopt is dan kun je dit benoemen. “Oh waar zou je muis nu gebleven zijn?” Je maakt 
zo de peuters nieuwsgierig naar wat er komen gaat. 
 

Social media 

Onderstaand zie je twee filmpjes. Bij het eerste filmpje wordt een boek voorgelezen over Anna. Dit boek 
sluit aan bij het thema. Je kunt samen met je peuter het filmpje bekijken en bespreken wat je ziet. Het 
tweede filmpje is een animatiefilm van Kikker. Deze kun je ook samen bekijken en bespreken. De 
Woordenschat van de kinderen word hierdoor op een speelse manier vergroot. Op youtube.nl kun je veel 
educatieve filmpjes vinden om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De filmpjes van Kikker en 
zijn vrienden zijn daar een goed voorbeeld van. Kikker heeft in ieder filmpje een dilemma die op een speelse 
manier weer opgelost wordt. De peuters vinden het dansen op muziek van de minidisco leuk. De muziek 
wordt ondersteunt met animatiebeelden waardoor de peuters zien waar het liedje over gaat. De peuters 
leren veel doormiddel van herhaling.  
 
1. Anna in de winter 
https://www.youtube.com/watch?v=9LH0vovhEZw 
 
2. Kikker in de kou 
https://www.youtube.com/watch?v=ktRIcRzvDt0 
 
 
Wij wensen jullie een fijne week en deze activiteiten mogen gezien worden als verlichting niet als 
verplichting. Mochten er vragen zijn kunnen jullie contact opnemen met Inge Bobbe onze pedagogisch 
coach. Zij is momenteel te bereiken via de mail inge@parelbosch.nl. 
 
 
Succes deze week en hopelijk tot snel! 
 
Liefs,  
Team ‘t Parelbosch 
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