
 

Peuterpret 29 augustus t/m 23 september 
 

Thema: Welkom Puk 

 

Tijdens dit thema maken de kinderen kennis met Puk, leren ze de 

namen van alle kinderen uit de groep en ontdekken ze de 

groepsruimte. Welke hoeken zijn er en wat kun je daar doen? Wat 

voor speelgoed is er allemaal en waar kun je het vinden? 

 

Week 35 
Introductie/kring: Een nieuw speelkameraadje. We zingen een liedje over het maken van een 
kring, we maken kennis met Puk en we spelen een namenspel. 
Extra uitdaging: We gaan iets meer over onszelf vertellen. Hoe oud ben jij? Kun je dat al aangeven 
op je vingers? Heb je broertjes/zusjes? En wie zijn jouw vriendjes? 
 
Hoek: Een gezellige huishoek. Samen maken we de huishoek schoon en gezellig. 
Extra uitdaging: Vinden we de huishoek gezellig? Waarom wel /niet? Wat mist er nog? 
 
Ontdekken: “Waar? O, daar!” We laten Puk de groepsruimte zien en vertellen hem wat je in iedere 
hoek kunt doen. 
Extra uitdaging: We lopen het dagritme door aan de hand van onze dagritme kaarten. Wat gaan we 
eerst doen? En wat komt daarna? 
 
Voorlezen: “Trek je jas maar uit, Tom”. We helpen Puk zijn jas uit te trekken, luisteren naar het 
voorleesverhaal en praten er over. 
 Bijvoorbeeld: Kijkt Tom blij? Hoe zie je dat? Wil Tom wel puzzelen? Hoe weet je dat? Kijkt Tom 
verdrietig? 

Week 36 
Bewegen: Volg de draad. We volgen een draad en vinden een slapende Puk op de groep. We 
klimmen, kruipen en lopen door de groepsruimte. 
Extra uitdaging:  Voordat we het draad gaan volgen kijken we waar het draad heen gaat. Kunnen 
we dat al zien? 
 
Spel: “Let op! Daar ligt een prop”. Wat een rommel! Zien de kinderen de proppen papier op de 
grond liggen? Misschien liggen er nog wel meer in de groepsruimte. We gaan opzoek, waar vinden 
we de proppen? We leren o.a. wat in, op en onder is, ook tellen we de proppen, hebben we ze 
allemaal gevonden? 
Extra uitdaging: De kinderen gaan ons vertellen waar de proppen liggen…op de tafel of onder de 
stoel? De kinderen gaan oefenen met voorzetsels. 
 
Verzorging: Puk moet plassen. We helpen Puk een schone broek aan te trekken en helpen hem 
naar de wc te gaan. We laten hem zien en vertellen hem hoe hij de wc moet gebruiken. 
Extra uitdaging: De kinderen gaan aan Puk vertellen wat je allemaal moet doen als je naar de wc 
gaat. Heb je wc papier nodig? En hoe kun je doorspoelen? 
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Week 37 
Knutselen: Een echt kunstwerk. We maken ons eigen kunstwerk. Puk kijkt hoe we aan het werk 
zijn en stelt vragen. Welke kleur verf gebruiken we en wat gaan we maken? 
Extra uitdaging: De kinderen laten aan Puk zien hoe zij hun kunstwerk maken. En kijken welke lijst 
er past om hun kunstwerk. 
 
Spel: Wat een schoon plein! We ruimen samen het buitenspeelgoed op en vegen het plein. De 
grotere kinderen zetten de grote spullen in de schuur en de kleinere kinderen leggen de kleine 
spullen weg. We kijken en benoemen samen welke spullen groot zijn en welek klein. Daarna vegen 
we met een bezem ons plein schoon. 
Extra uitdaging: We leggen alle spullen klaar en de kinderen mogen kijken met welke spullen zij het 
plein het beste kunnen schoonmaken. 
 
Kring/hoeken: We ruimen alles samen op. Vinden we dat de spullen op de grond moeten liggen? 
Zullen we aan Puk laten zien waar de spullen thuishoren? Tijdens het opruimen zingen we het 
opruimlied. 
Extra uitdaging: De kinderen gaan benoemen waar alle spullen thuishoren. 

Week 38 
Voorlezen: “Trek je jas maar uit, Tom”. We luisteren naar het voorleesverhaal en spelen het na.  
Extra uitdaging: De kinderen mogen nu het verhaal zelf naspelen. In welke volgorde gaat het 
verhaal? En de kinderen gaan bedenken hoe we Tom kunnen helpen met wennen. 
 
Afsluiting: Herhaling van activiteiten. “Wat een rommel!”. Er ligt papier op de grond, de stoelen en 
tafels staan door elkaar, de puzzels  en de boeken staan niet in de kast en er zitten vlekken op de 
tafels….Wat nu? Kunnen we zo wel spelen? We gaan samen opruimen. 
 

 


