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Dit is een artikel uit de reeks van themagerichte 

thuisactiviteiten. De speeltips en ideeën sluiten 

nauw aan op het thema ‘Hatsjoe’ uit Uk & Puk. 

Het zijn simpele activiteiten die relatief weinig 

voorbereiding vragen. Daardoor zijn de meeste 

ook te gebruiken als verrijking op het groepsaan-

bod. Doordat ouders de activiteiten thuis uitvoe-

ren, gaat het thema daar ook leven. Zo wordt de 

band tussen thuis en de Voorschool verstevigd. 

Bovendien biedt het kinderen extra kansen om 

zich themawoorden eigen te maken. De ideeën en 

tips zijn een aanvulling op de Uk & Puk-thuis-

informatie.

Ouders betrekken zinvol en leuk
Voor het aanbod van de thuisactiviteiten is het vol-
gende van belang:
• Kondig ruim op tijd aan dat het thema van start 

gaat. 
• Geef de ouderinformatiebrief één week voor de 

start mee of mail hem door. 

• Vertel kort wat erin staat. 
• Vraag regelmatig aan de ouders of de activiteiten 

leuk zijn. 
• Geef eventueel extra uitleg of tips.

Door de ouders persoonlijk aan te spreken, worden 
zij medeverantwoordelijk gemaakt voor de thema-
inhoud en krijgen ze beter zicht op het activiteiten-
aanbod in de Voorschool. Overhandig de brief met 
een korte boodschap: We gaan weer van start met 
een nieuw thema. Veel plezier met deze leuke spelle-
tjes voor thuis. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. 
Voor ouders die minder taalvaardig zijn, kunt u een 
paar activiteiten kort uitleggen. Dit vraagt even een 
investering, maar levert des te meer op. De activitei-
ten verrijken dan niet alleen het kind, maar ook de 
ouder.

Al met al draagt het aanbod van thuisactiviteiten bij 
aan:
• de ouderbetrokkenheid op de Voorschool;
• de verrijking van de thuistaal;
• het plezier van het kind bij het thema;
• het beter eigen maken van de centrale begrippen 

door het kind;
• een sterkere band tussen ouders en medewerkers;
• een beter beeld van de beginsituatie van het kind;
• een bijdrage aan de kwaliteit in de groep.

Auteur: Natasja van Lier

Thuisactiviteiten bij het thema 
‘Hatsjoe’

Wijs ouders erop dat het voor de taalontwikkeling belangrijk is om met hun kind te praten. Benadruk bij 
de anderstalige ouder dat het de voorkeur heeft om in zijn of haar moedertaal tegen het kind te praten. 
Dus ook als het gaat om de uitvoering van activiteiten en liedjes. Dit voorkomt dat het kind verkeerd 
Nederlands leert.
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‘Hatsjoe’ op de Voorschool en thuis
Het thema ‘Hatsjoe’ sluit nauw aan bij de belevings-
wereld van jonge kinderen. In de eerste levensjaren 
zijn ze vaak verkouden of ziek. Ouders en verzorgers 
richten veel tijd op het poetsen van neuzen en het 
vervangen van natte slabbetjes. Alle thuisactivitei-
ten dragen hieraan bij. 
Naast het themakatern uit Uk & Puk is er ook een  
kopieerblad in de map ‘Uk & Puk thuis’. Hierin staan 
tips om thuis ook actief bezig te zijn rondom dit  
thema. Als aanvulling hierop volgen in dit artikel nog 
meer tips met uitdagende spelletjes.

De activiteiten voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar zijn 
gericht op:
• Tegenstellingen als ‘fijn’ en ‘niet fijn’. 
• Voorspelbaarheid in het poetsen van de neus door 

een herkenbaar versje.
• Mond, ogen, neus en tanden herkennen als onder-

delen van het gezicht.

De kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar leren van de activiteiten:
• Verschillende geuren onderscheiden.
• Signalen van ‘je ziek voelen’ en manieren om dit 

kenbaar te maken.
• Manieren om te troosten.
• Fantasiespel gebruiken om ervaringen uit te spelen 

en te verwerken.

De activiteiten voor de oudste peuters (van 2,5 tot  
4 jaar) dragen bij aan:
• Het zelf kunnen snuiten van de neus. 
• Vergroting van de eigenwaarde door zelfredzaam-

heid. 
• Plezier in blazen door je mond en door je neus.
• Uitbreiding van de woordenschat rondom ziek zijn.

In het nu volgende gedeelte zijn informatiebrieven 
voor ouders opgenomen, met themagerichte speel-
tips. Er zijn drie brieven: voor de leeftijd 0 tot 1,5 jaar, 
voor 1,5 tot 2,5 jaar en voor 2,5 tot 4 jaar.
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Hatsjoe - Tips voor thuis
Leeftijd 0 - 1,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel- en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Hatsjoe’. De tips sluiten 

nauw aan bij de activiteiten op het Kindcentrum. 

Uw kind zal deze spelletjes zeker herkennen. Ze 

zijn uitdagend voor uw kind en eenvoudig uit te 

voeren. Het uitgangspunt is samen met uw kind 

leuke dingen doen. Door het spelen van de spelle-

tjes worden begrippen, bewegingen en ontdek-

kingen op een plezierige manier herhaald. De 

meeste activiteiten vragen nauwelijks voorberei-

ding. Het belangrijkste is dat u telkens benoemt 

wat u doet en wat u ziet. Door de herhaling komt 

de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
In dit thema maakt uw baby kennis met de tegenstel-
ling fijn en niet fijn. Deze gevoelens zijn de basis om 
aan te geven of alles oké is. Ziek zijn is niet fijn.  
Ik herken bij mezelf wat ik fijn vind of niet. Ik mag 
aangeven hoe ik mij voel. Ik weet hoe ik dat duidelijk 
kan maken. Ik herken dat iemand mij helpt. Dage-
lijkse ongemakken, zoals voortdurende snotneuzen, 
komen onder de aandacht. Het neuspoetsversje 
maakt het wegpoetsen van snottebellen voorspel-
baar. Ook leert hij spelenderwijs de verschillende 
bijbehorende woorden.

Verzorgen

Neus poetsen
Gedurende de eerste maanden staat de verzorging 
van uw baby centraal. Naast luiers vliegen er ook 
veel doekjes doorheen. Om melk en snottebellen 
weg te halen. Het poetsen van de neus vinden veel 
baby’s niet fijn. Ze zien iets onbekends hun gezicht 
naderen. Vervolgens voelen ze iets aan hun neus. 

Wat er precies gebeurt, weten ze niet. Hierdoor 
draaien ze hun gezicht weg. Voorkom dit door het 
neuspoetsen aan te kondigen. Gebruik hiervoor  
onderstaand versje en vertel wat u gaat doen. Ik zie 
een grote snottebel. Die ga ik wegpoetsen. Laat het 
zakdoekje zien en begin met het versje. Herhaal het 
versje telkens bij het poetsen van de neus. Zo wordt 
dit een voorspelbare activiteit. En kijk, hier is de 
snottebel! In de prullenbak en klaar! Dit geeft een 
trots gevoel.

Zingen 

Begin de dag met een dansje
Uw baby slaapt nog zo vaak dat hij het verschil tus-
sen dag en nacht nauwelijks merkt. Maak daarom het 
begin van de dag tot een vaste routine. Begin de dag 
met het zingen van het liedje ‘Begin de dag met een 
dansje’. Zing het liedje eerst rustig en zacht. Herhaal 
het liedje telkens wat opgewekter. Haal zo uw klein-
tje zingend uit bed. Maak rustige, dansende bewe-
gingen. Gebruik dit moment om even stil te staan bij 
hoe uw kind zich voelt. Goeiemorgen, lieverd, hoe is 
het met jou? Ik zie dat je goeie zin hebt. Langzaamaan 
associeert uw baby het liedje met het aanvangen van 
de dag. Hij leert steeds beter het onderscheid tussen 
verschillende momenten. Overdag mag ik actief zijn. 
In de nacht wordt verwacht dat ik stil en rustig ben.

Snottebel, snottebel.
Kom maar gauw naar buiten.
Dan kan ik met het doekje,
Jouw neus snuiten!

Begin de dag met een dansje.
Begin de dag met een lach.
Want wie vrolijk is in de morgen,
die lacht de hele dag.
Ja, die lacht de hele dag!
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Bewegen

Dit is mijn lichaam
Uw baby is zich nog niet volledig bewust van zijn  
eigen lichaam. Hij voelt van alles en ziet het niet. 
Verzorgmomenten gaan nog grotendeels buiten zijn 
controle om. Benen omhoog, omlaag. Wat gebeurt 
er allemaal? Door masseerspelletjes, afdroog- en 
inzeepspelletjes raakt hij lichaamsbekend. Hij ont-
dekt steeds beter wat er bij zijn lichaam hoort. Ook 
ervaart hij steeds duidelijker welk gevoel dit op-
roept. Vind ik dit fijn of niet fijn? Leg uw baby op het 
aankleedkussen en olie hem in. Steek uw handen 
uit. Zullen we samen masseren? Wacht tot hij deze 
vraag beantwoordt met het uitstrekken van zijn 
handjes. Pak de handen en open voorzichtig zijn 
knuistjes. Begeleid zijn handen naar zijn buik. Maak 
samen ronde bewegingen over zijn huid. Vertel in-
tussen wat hij voelt. Jouw buik, jouw buik is rond!  
Dat voelt glad! Benoem ook de reactie die hij met zijn 
gezicht laat zien. Moet je zo lachen? Vind je het zo 
fijn? Maak het spelletje steeds uitgebreider. Voel zijn 
benen, zijn voeten en zijn billen. Sluit het spelletje 
rustig af. Kondig aan dat jullie gaan stoppen. Veeg de 
olie weg en kleed hem aan. Zo komt uw baby weer tot 
rust en beseft hij dat het spelletje een begin en een 
einde heeft.

Spelen 

Knuffels geven
Knuffelen is niet alleen fijn maar ook van groot be-
lang. De baby ontdekt hoe huid-op-huidcontact aan-
voelt. Hiermee ervaart hij zijn eigen huid als omhul-
sel van zijn ‘ik’. Maar knuffelen is ook een manier om 
te communiceren. Ik zie jou, ik vind je lief. Of: Ik wil je 
troosten, ik ben er voor jou. Dit knuffelspelletje met 
onderstaand versje kan altijd en overal. 

Ontdekken

Dat kriebelt!

Dit spelletje is eenvoudig en vraagt geen speciale 
voorbereiding. Het simpele kriebelspelletje draagt 
bij aan de ontdekkingstocht naar dingen die fijn voe-
len of niet. Wat vindt mijn kindje fijn en wanneer is 
het niet meer leuk? Deze grens ligt heel nauw. Het 
ene moment staat in het teken van een schaterlach. 
Het volgende moment is uw baby aan het huilen. Hier-
mee geeft hij aan dat u over zijn grens bent gegaan. 
Hij heeft geen controle meer over zijn eigen lichaam. 
Zorg dat het spelletje dit kantelpunt niet bereikt.  
Er zijn talloze kriebelversjes. Er komt een muisje aan-
gelopen …, kevertje kriebelpoot, enzovoort. Varieer 
in de manier waarop u bewegingen uitvoert. Stevig 
tikkend met de vingers voelt anders dan voorzichtige 
aanrakingen. Blijf telkens oogcontact houden om te 
zien of het spel leuk blijft. Stop anders direct met het 
spel en rond het af met een fijne knuffel.

Een kusje hier,
een kusje daar.
Op je wang, op je oor,
in je nek en in je haar.
Nu nog op je neus.
En dan ben ik klaar!
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Hatsjoe, Kiekeboe!
Josien van Geffen
978 90 902 3460 1

Dit ben ik
Liesbet Slegers
Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 2268 7 

Mijn schuifboekje Het lichaam
Nathalie Choux 
Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 2677 7

Kleine Leon van top tot teen
Linne Bie
Bruna
978 90 796 0102 8 

Dieren Neuzenboek
Mathew van Fleet
Veltman Uitgevers B.V.
978 90 483 0762 3

Voorlezen

Plezier met boeken
Maak uw baby vroeg bekend met boeken. Dit bevor-
dert het plezier in lezen op latere leeftijd. Geschikte 
boekjes zijn: knisperboekjes, voelboekjes, blokboe-
ken en plastic boeken. De stevigheid en (af)wasbaar 
heid maken ze geschikt voor de baby. 

Uw kind zal plezier beleven aan het omslaan van de 
bladzijde. Wat zie ik nu? Welk geluid hoor ik nu? Wat 
kan ik nu voelen? Boekjes die passen bij het thema 
‘Hatsjoe’ zijn:
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Hatsjoe - Tips voor thuis
Leeftijd 1,5 - 2,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel- en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Hatsjoe’. De tips sluiten 

nauw aan bij de activiteiten op het Kindcentrum. 

Uw kind zal deze spelletjes zeker herkennen. Ze 

zijn uitdagend voor uw kind en eenvoudig uit te 

voeren. Het uitgangspunt is samen met uw kind 

leuke dingen doen. Door het spelen van de spelle-

tjes worden begrippen, bewegingen en ontdek-

kingen op een plezierige manier herhaald. De 

meeste activiteiten vragen nauwelijks voorberei-

ding. Het belangrijkste is dat u telkens benoemt 

wat u doet en wat u ziet. Door de herhaling komt 

de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
In dit thema raakt uw kind bekend met het ‘neus-
snuit-ritueel’. Hierbij ervaart hij het schoonpoetsen 
als een leuk spel. Daarnaast leert hij ook alledaagse 
geuren te herkennen. De eerste bewustwording van 
verkoudheid en ‘je ziek voelen’ start ook in deze 
fase. De boekjes en activiteiten dragen bij aan het 
ontdekken van vele manieren van ziek zijn. Ik voel me 
niet fijn. Mama kijkt of ik koorts heb. Ik heb pijn. 
Daarnaast ervaart hij dat er verschillende oplossin-
gen zijn. Een knuffel, een pilletje, een pleister, onder 
de dekens of naar de dokter. Hij ontdekt dat een  
 
 

 
 
 
pleister wonderen verricht. Bezoekjes aan het con-
sultatiebureau en de huisarts zijn indrukwekkend. 
Een onbekend iemand wil je van dichtbij bekijken! 
Door fantasiespel, liedjes en ontdekactiviteiten 
krijgt de spanning een plek.

Verzorgen

Neus snuiten
Maak het neussnuiten tot een uitdagende activiteit. 
Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid. Grijp een nies-
moment aan om het neuspoetsen te introduceren. 
Zeg het versje op en doe samen de bewegingen.  
Gebruik hierbij eventueel een spiegel. Hierdoor ziet 
uw kind hoe het doekje de snottebellen wegpoetst.

Hatsjie, hatsjie, ik nies Bewegingen

Nu is mijn neus vies. ---------------------
Zakdoek pakken. -------------------------
Heel goed snuiten. -----------------------
Alle snottebellen naar buiten! ----------

Laat zien dat er snot uit de neus komt.
Zet de zakdoeken op een vaste plaats.
Doe voor hoe u door uw neus blaast.
Reageer opgelucht: dat is fijn! je neus is schoon!
Laat tot slot zien waar u het doekje weggooit.
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Zingen

Dokter, wat doe je vandaag?
Een klein wondje kan al voor veel schrik zorgen bij uw 
kind. Hij associeert het hebben van een wond met 
kapot. Bloed stroomt weg. In zijn magische wereld 
heeft uw kindje nu geen controle meer. Dit is het  
moment om een magische oplossing te bieden: een 
kusje erop, een toverzalfje of een pleister. Stel uw 
kind gerust door te vertellen dat u het wondje gaat 
repareren. Kijk eens, ik heb een grote dokterskoffer! 
Hierin liggen allemaal spulletjes om wondjes te ma-
ken. Laat de pleisters zien en zing het liedje ‘Dokter, 
dokter wat doe je vandaag?’ (Op de melodie van 
‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol’). Plak de pleis-
ter en stel uw dreumes gerust. Zo, gemaakt! Nu wordt 
het plekje weer beter. Voelt het weer goed? Sluit het 
troosten en wond verzorgen af met een dikke kus op 
de pleister.

Bewegen

Kriebelspelletje
Het spelen van kriebelspelletjes draagt bij aan een 
beter lichaamsbesef. Ook ontdekt uw kind hierdoor 
het verschil tussen zijn eigen lichaam en dat van een 
ander. Je kunt jezelf kriebelen, maar ook een ander. 
Zo ontdekt hij ook dat iedereen iets anders fijn vindt. 
Ook de reactie op ‘niet fijn’ is voor iedereen anders. 

Door deze reactie leert uw kind zijn bewegingen aan 
te passen. Dit is de basis voor de sociale ontwikke-
ling: rekening houden met jezelf en de ander. Ik wil 
jou kriebelen: ik moet zachtjes met mijn vingers tip-
pelen. Zeg samen onderstaand versje op en voer de 
bewegingen uit.

Spelen

Geurverstoppertje
Dit eenvoudige spelletje vraagt om weinig voorberei-
ding. De geurbewustwording draagt bij aan smaak-
ontwikkeling. Ook ontdekt uw dreumes zijn eigen 
voorkeuren. Zorg voor zes potjes. Zoek drie verschil-
lende sterk geurende producten. Neem bijvoorbeeld 
pepermunt, koffie en speculaas. Bereid het spel sa-
men met uw kind voor. Verdeel elke geur over twee 
potjes. Laat elke geur ruiken. Kan uw kind al vertel-
len wat het is? Benoem de geuren. Hoe ruikt het?  
Vind je het lekker ruiken? Ja, dat is koffie! Leg dan uit 
hoe het spelletje gaat. Houd het spelletje eerst klein. 
Zet drie geurpotjes op tafel. Houd de andere drie  

Dokter, dokter, wat doe je vandaag?
Pleisters plakken,
Pleisters plakken.
Dokter, dokter, wat doe je vandaag?
Pleisters plakken
dat doe ik zo graag!

Versje Bewegingen

Met je handen kun je klappen. ----------
----------------------------------------------
Met je voeten kun je stappen. -----------
----------------------------------------------
De tenen kunnen wiebelen. -------------
----------------------------------------------
En met je vingers mag je kriebelen! ----

Wissel hard klappen af met wat zachter en benoem het gevoel. 
Ik heb zo hard geklapt, mijn handen jeuken en kijk, ze worden rood!
Maak ook hierin het verschil door het de ene keer hard en dan weer 
zacht te doen. Wat voel je?
Bekijk de tenen. Kunnen ze allemaal wiebelen?
Benoem de plek waarop gekriebeld mag worden. In je nek, op je arm, 
op je buik? Benoem ook het effect: was het fijn of niet?
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potjes bij u. Laat uw kind aan een potje ruiken. Wat 
ruik je? Help hem te verwoorden welk product het is. 
Ja, goed zo! Het zijn de speculaasjes uit de pot. Pak 
dan de andere drie potjes. Waar ruik je de speculaas? 
Is deze het? Of deze? Bekijk ter controle of de potjes 
dezelfde inhoud hebben.

Ontdekken

Handen wassen
Gedurende de dag gaat er van alles door de dreumes-
handen. Zo komen ongemerkt allerlei bacteriën op 
zijn handen. Maak het handen wassen tot een leuke 
en uitdagende activiteit. Spreek vaste momenten af 
waarop jullie handen wassen. Bijvoorbeeld: voor het 
eten, na het buitenspelen, na wc-bezoek. Zorg voor 
zeep in een aantrekkelijk uitziend pompje. Leng de 
zeep eventueel aan met water. Hierdoor ontstaat 
schuim. Het pompen van dit schuim is op zich al een 
uitdaging. Zeg telkens het handen-was versje op.

Handen wassen Bewegingen

Mouwen omhoog. ------------------------
Kijk, zo blijven ze droog! ----------------
Nu zeep op een hand----------------------
en wrijven over iedere kant. -------------
Kraan aan, spetter spat. -----------------
Kijk, mijn handen zijn schoon en nat! --
En maak beide handen droog. ----------

Doe de mouwen omhoog.

Doe zeep op een hand.
Wrijf de handen goed; onder- en bovenkant.
Zet de kraan open en spoel de handen af.
Doe de kraan weer dicht.
Bied tot slot een handdoek aan.
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Dikkie Dik dierendokter
Jet Boeke 
Gottmer 
978 90 257 6765 5

Saar bij de dokter
Pauline Oud 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A.
978 90 448 1839 0

De dokter
Liesbet Slegers 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 3085 9

Anna is ziek
Kathleen Amant 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A.
978 90 448 2751 4

Voorlezen

Plezier met boeken
Zorg dat er altijd boeken zijn, waarin uw kind zelf kan 
bladeren, kijken en voelen. Benoem datgene waar 
uw kind naar wijst. Uw kind geniet van de herhaling 
van dit aanwijsspel. 

Op den duur zult u zien dat uw kind zelf herkenbare 
klanken bij de plaatjes verwoordt. Neem dagelijks de 
tijd om samen met uw kind een boekje te lezen.
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Hatsjoe - Tips voor thuis
Leeftijd 2,5 - 4 jaar

In deze informatiebrief staan tips met activiteiten 

die u thuis kunt doen bij het thema ‘Hatsjoe’. De 

tips sluiten nauw aan bij de activiteiten op het 

Kindcentrum. Uw kind zal deze spelletjes zeker 

herkennen. Ze zijn uitdagend voor uw kind en een-

voudig uit te voeren. Het uitgangspunt is samen 

met uw kind leuke dingen doen. Door het spelen 

van de spelletjes worden begrippen, bewegingen 

en ontdekkingen op een plezierige manier her-

haald. De meeste activiteiten vragen nauwelijks 

voorbereiding. Het belangrijkste is dat u telkens 

benoemt wat u doet en wat u ziet. Door de herha-

ling komt de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
Het neussnuitspel draagt bij aan de zelfredzaam-
heid. Uw peuter ervaart hoe leuk het is om een ander 
te helpen. Hierdoor voelt hij zich trots en groot.  
Ik kan helpen, net als mama en papa. Door het spel 
geurverstoppertje ervaart uw peuter zijn eigen voor-
keuren in geur en ontdekt dat hij geuren kan onthou-
den. Met het blaasdrankje beleeft hij plezier aan bla-
zen door de mond, de neus of door allebei tegelijk.

Verzorgen

Neus snuiten
Inmiddels heeft uw peuter al heel wat keren zijn neus 
gepoetst. Het lukt hem steeds beter om zelf zijn neus 
schoon te maken. De volgende stap is de zakdoek op 
een handige manier weggooien. Dit kan door van de 
zakdoek een prop te maken. Hierdoor kan uw peuter 
zelfstandig zijn zakdoek weggooien. De snottebellen 
blijven dan niet onnodig kleven aan handen en prul-
lenbakdeksels. Bewaar een tissuedoos en knip tijd-
schriften of krantjes op maat van een tissue. Vul de 
doos met deze vellen. Vertel dat dit een speciaal zak-

doekenbakje voor de knuffels is. Knuffels moeten 
ook hun neus poetsen. Vraag uw kind of hij hierbij wil 
helpen. Pak een velletje en poets hiermee de neus 
van een knuffel. Zeg hierbij onderstaand versje op. 
Bah, de zakdoek is vies. We vouwen hem dicht tot een 
prop. Weg is het snot. Gooi hem maar gauw in de 
prullenbak. Kijk maar eens in de prullenbak. Hij zit 
helemaal vol met zakdoekproppen.

Bewegen 

Geurverstoppertje
Dit eenvoudige spelletje vraagt om weinig voorberei-
ding. De geurbewustwording draagt bij aan smaak-
ontwikkeling. Ook ontdekt uw peuter zijn eigen voor-
keuren. Zorg voor zes potjes. Zoek drie verschillende 
sterk geurende producten. Neem bijvoorbeeld peper-
munt, koffie en speculaas. Bereid het spel samen met 
uw kind voor. Verdeel elke geur over twee potjes. 
Laat elke geur ruiken. Kan uw kind al vertellen wat 
het is? Benoem de geuren. Hoe ruikt het? Vind je het 
lekker ruiken? Ja, dat is koffie! Leg dan uit hoe het 
spelletje gaat. Houd het spelletje eerst klein. Zet drie 
geurpotjes op tafel. Houd de andere drie potjes bij u. 

Hatsjie, hatsjie, hoor ik een nies?
Ja, jouw neus is vies!
Zakdoek pakken,
heel goed snuiten.
Alle snottebellen naar buiten!
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Laat uw kind aan een potje ruiken. Wat ruik je? Help 
hem te verwoorden welk product het is. Ja, goed zo! 
Het zijn de speculaasjes uit de pot. Pak dan de andere 
drie potjes. Waar ruik je de speculaas? Is deze het?  
Of deze? Bekijk ter controle of de potjes dezelfde  
inhoud hebben. Breid het spelletje uit door de potjes 
op een grotere afstand te plaatsen in het gezichts-
veld van uw peuter.

Spelen

Blaasdraakje
Het liefst willen we alle snottebellen vangen in een 
doekje. Uw peuter krijgt de opdracht om te snuiten. 
Blaas maar door je neus. Dat is nog niet zo eenvou-
dig. Met dit oefenspelletje ontdekt hij verschillende 
blaasmanieren: door de neus, door de mond en door 
de mond en neus. 
Zorg voor repen crêpepapier of andere papieren  
linten en zet sterke lijm of een nietmachine klaar.  
Gebruik als draakje een wc-rolletje of wegwerp-
bekertje met afgeknipte bodem. Bespreek samen 
hoe het blaasdraakje eruit komt te zien. Gebruik 
eventueel de voorbeeldfoto. Er komt allemaal rook 
uit zijn neus en mond! Welke kleur rook wil jij graag 
maken? Laat uw peuter zelf de buitenkant van het  
bekertje of rolletje versieren. Waar komen zijn ogen? 
Heeft hij een grote of een kleine neus? Help daar waar 

nodig met het vastmaken van onderdelen. Laat uw 
peuter tot slot nog sliertjes knippen. Bevestig deze 
aan de beker met een nietmachine. Nu is het blaas-
draakje klaar om mee te spelen. Doe voor hoe je door 
het draakje blaast. Wat gebeurt er? Doe ook voor hoe 
u het blaasdraakje aan uw neus zet. Lukt het om door 
de neus te blazen? Komen de rooksliertjes in be-
weging? Nu is uw peuter aan de beurt. Kun je het 
draakje over je mond en neus zetten? Kijk eens wat er 
gebeurt als je blaast door je neus en mond. Het wap-
peren en ritselen van de drakenreepjes maakt blazen 
tot een totaalervaring. Benoem de verschillen die u 
hoort en ziet. Leg ook de aandacht op het voelen.  
Nu blaas ik, voel je het waaien?

Ontdekken

Handen wassen
Gedurende de dag gaat er van alles door de peuter-
handen. Zo komen ongemerkt allerlei bacteriën op 
zijn handen. Maak het handen wassen tot een leuke 
en uitdagende activiteit. Spreek vaste momenten af 
waarop jullie handen wassen. Bijvoorbeeld: voor het 
eten, na het buitenspelen, na wc-bezoek. Zorg voor 
zeep in een aantrekkelijk uitziend pompje. Leng de 
zeep eventueel aan met water. Hierdoor ontstaat 
schuim. Het pompen van dit schuim is op zich al een 
uitdaging. Zeg telkens het handen-was versje op.

Handen wassen Bewegingen

Mouwen omhoog. ------------------------
Kijk, zo blijven ze droog! ----------------
Nu zeep op een hand----------------------
en wrijven over iedere kant. -------------
Kraan aan, spetter spat. -----------------
Kijk, mijn handen zijn schoon en nat! --
En maak beide handen droog. ----------

Doe de mouwen omhoog.

Doe zeep op een hand.
Wrijf de handen goed; onder- en bovenkant.
Zet de kraan open en spoel de handen af.
Doe de kraan weer dicht.
Bied tot slot een handdoek aan.
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Kaatje bij de dokter
Liesbet Slegers
Uitgeverij Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 1141 4

Kas is ziek
Pauline Oud 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 2638 8 

Kikker is ziek
Max Velthuijs 
Leopold 
978 90 258 7149 9

Anna is ziek
Kathleen Amant 
Uitgeverij Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 2751 4

Voorlezen

Plezier met boeken
Zorg dat er altijd boeken zijn, waarin uw kind zelf kan 
bladeren, kijken en voelen. Benoem datgene waar 
uw kind naar wijst. Uw kind geniet van de herhaling 
van dit aanwijsspel. 

Op den duur zult u zien dat uw kind zelf herkenbare 
klanken bij de plaatjes verwoordt. Neem dagelijks de 
tijd om samen met uw kind een boekje te lezen.


