
 

 

 
 

 

Thema lente  
 
Een seizoen waar veel veranderingen plaatsvinden. 
De bloemen gaan weer bloeien, de bomen krijgen 
weer blaadjes en de vogeltjes komen weer 
tevoorschijn. De temperatuur gaat weer iets omhoog 
waardoor het leuker wordt om weer naar buiten te 
gaan.   
 
De baby diertjes worden geboren en voor sommige 
kindjes zal het voor het eerst zijn dat ze de overgang 
van winter naar lente bewust meemaken. Het blijft 
bijvoorbeeld langer licht wat misschien een beetje 
moeilijker zal zijn met naar bed gaan voor je kindje.  
 
De komende tijd gaan we aan de slag met het thema 
lente. We zullen naar buiten toe gaan, kijken naar alle 
mooie bloemen die gaan bloeien en de vogeltjes die weer gaan fluiten. We zullen ook stil staan bij 
de babydiertjes. Want hoe gaat dat eigenlijk met een kuikentje? Die zit bijvoorbeeld eerst in een ei 
voordat hij geboren wordt. Of met een rups, die eerst een cocon wordt voordat het een vlinder 
wordt. En kikkerdril wat een kikkervisje wordt en zich daarna ontwikkeld tot een kikker. We zullen 
ook tuinkers gaan ‘planten’ met de kinderen, zo zullen ze zien hoe een zaadje steeds meer een 
plantje gaat worden.  
 
 

Thuis kun je ook aan de slag met dit thema. Je kan bijvoorbeeld 
lekker met je kindje naar buiten toe om te kijken naar de nieuwe 
blaadjes aan de bomen maar je kan ook samen met je kindje 
een bloembol planten. Het is leuk voor je kindje om te zien hoe 
een bolletje uiteindelijk een mooie bloem wordt. Maar ook naar 
de markt toe gaan en daar kijken bij de bloemenkraam is een 
leuke belevenis voor je kindje. Of je kan naar de kinderboerderij 
gaan om te kijken naar de lammetjes en de kuikentjes. Er is 
genoeg te ontdekken voor je kindje in de lente!  
 
  



 

 

 
 

 

Knutseltip 
Bij de lente hoort Pasen, ook wanneer je dit feest thuis niet viert is het leuk 
om aan de slag te gaan met eieren. Want een ei hoort ook bij de lente. Je 
kan bijvoorbeeld je kindje een ei laten verven of gekleurde plakkertjes laten 
plakken op het ei. Wat ook leuk is om te doen is om eieren te verstoppen. Dat 
blijft een leuk en spannend peuterspelletje voor je kindje.   
 
Voorleestips 
De boekjes die passen bij dit thema zijn:  

- Bobbi in de tuin, geschreven door Ingeborg Bijlsma & Monica Maas 
- Dottie’s eieren, geschreven door Julie Sykes & Jane Chapman 
- Karel in de lente, geschreven door Liesbet Slegers 
- De tuin van Nijntje, geschreven door Dick Bruna  
- Kinderboerderij, geschreven door Betty Sluyzer & Mies van Hout 
- Het ei, geschreven door Martin Wadell & Jill Burton  
- Ollie, geschreven door Olivier Dunrea  

  
Ook bij dit thema is er een praatplaat te vinden op de site die je met behulp van de begrippen kan 
bespreken met je kindje.  
 


