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Dit is het derde artikel uit een reeks van themage

richte thuisactiviteiten. Door ouders te informe

ren en themagerichte speltips te geven, gaat het 

thema ook thuis leven. Zo wordt de band tussen 

thuis en de Voorschool verstevigd. De ideeën en 

tips zijn een aanvulling op de Uk & Puk thuis

informatie. De activiteiten sluiten nauw aan bij de 

groepsactiviteiten uit Uk & Puk. Daardoor zijn 

meeste ook te gebruiken als verrijking op het 

groepsaanbod.

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 ouder-informatiebrief één week voor de 

start mee of mail hem door.
• Vertel kort wat erin staat.
• Vraag de ouders om foto’s te maken van de activi-

teiten. Laat deze doormailen of appen via een 
groepsapp.

• Geef zo nodig extra uitleg of tips.

Door de ouders persoonlijk aan te spreken, worden 
zij medeverantwoordelijk gemaakt voor de thema-
inhoud en krijgen 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 
 spelletjes 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 
 activiteiten 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.
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Thuisactiviteiten bij het thema 
‘Oef, wat warm!’ 

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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‘Oef wat warm’
op de Voorschool en thuis

Tijdens het zomerseizoen is de peuterspeelzaal een 
grote periode gesloten. Een aantal peuters gaat naar 
de vakantieopvang van het kindcentrum. Andere 
 kinderen zijn zes weken thuis. Sommige kinderen 
gaan op vakantie en anderen blijven thuis. Juist deze 
vakantieperiode leent zich voor leuke thuisactivi-
teiten. Kind én ouders beleven hierbij plezier. Dit 
draagt niet alleen bij aan een stevige familieband; 
het is ook een groeibodem voor de ontwikkeling. Zo 
komen de peuters met een verrijkte woordenschat 
terug in de groep. Stimuleer daarom de medewerking 
van alle ouders. Leg uit dat het thema na de vakantie 
verder opgepakt wordt. Vertel ook dat, door deze 
 activiteiten, de kinderen hun ervaring kunnen delen 
en hierdoor sneller aansluiting bij elkaar vinden. Zo 
verloopt de gewenningsperiode na de vrije weken 
makkelijker. Dit is voor iedereen fijn! Deze zomerse 
thuisactiviteiten staan beschreven in de Uk & Puk 
thuismap en in dit artikel. In de map staan tips om 
thuis actief bezig te zijn rondom dit thema. De tips in 
dit artikel zijn hier een aanvulling hierop.

De activiteiten voor de 0 - 1,5 jarigen zijn gericht op:
• De begrippen warm, koud, nat en droog.
• Gevoelens benoemen bij zintuiglijke ervaringen 

met water.
• Woorden geven aan verschillende kleuren.
• Waterdieren bij hun naam noemen, zoals de eend 

en de kikker.

De kinderen van 1,5 jaar tot 2,5 jaar leren van de 
activiteiten:
• De begrippen zon, zand, water, warm en koud
• Plezier beleven aan het zelf insmeren tegen de 

zon.
• Gevoelens van koud en warm onderscheiden, 

 benoemen en hierbij een eigen voorkeur in aan-
geven.

• Dat zand anders aanvoelt wanneer het nat is en  
dat je er telkens iets anders mee kunt doen.

• Zorg te dragen voor gevonden natuurschatten  
door ze te poetsen en tentoon te stellen

De activiteiten van de oudste peuters (2,5 tot 4 jaar) 
dragen bij aan:
• Kennis van de begrippen zon, insmeren, zand, zee, 

drijven, zinken, schelpen en stenen.
• Het verzorgen van zichzelf door zich in te smeren 

tegen de zon.
• Plezier beleven aan het lezen van boeken.
• Herkennen van de eigenschappen van zand, water 

en ijs.
• Het onderscheid maken tussen drijven en zinken 

en ervaren welk materiaal drijft of zinkt.
• De eerste opstap naar levensechte tekeningen 

 maken.

In het nu volgende gedeelte treft u informatiebrieven 
voor ouders aan, met themagerichte speltips voor 
het thema ‘Oef wat warm’. 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.


