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Dit is het zesde artikel uit een reeks van thema

gerichte thuisactiviteiten. Door ouders de infor

matie en themagerichte speltips mee te geven, 

gaat het thema ook thuis leven. Hierdoor wordt 

de band tussen thuis en de voorschool verste

vigd. Bovendien biedt het kinderen meer kansen 

om zich bijbehorende themawoorden eigen te 

maken en ervaringen op te doen. De ideeën en 

tips zijn een aanvulling op de Uk & Puk thuis

informatie en sluiten nauw aan bij de groepsacti

viteiten uit Uk & Puk. 

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 
ze medeverantwoordelijk gemaakt voor de thema-
inhoud en krijgen zo beter zicht op de belevings-
wereld van hun kind op 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 per keer enkele activiteiten kort uitleggen en 
voordoen. Dit vraagt even een investering, maar het 
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; 
• 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 
Reuzen en kabouters

Wijs ouders op het feit dat het voor de ontwikkeling van de taal belangrijk is om met hun kind te praten. 
Benadruk bij de anderstalige ouder dat het de voorkeur heeft om in hun eigen taal tegen het kind te praten 
en ook de activiteiten en liedjes in deze taal uit te voeren. Dit voorkomt dat het kind verkeerd Nederlands 
leert.
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‘Reuzen en kabouters’ thuis en op de 
voorschool 
In het thema ‘Reuzen en kabouters’ komen allerlei 
activiteiten aan bod. Hierin staat telkens de tegen-
stelling tussen groot en klein centraal. Voor jonge 
kinderen draait het hele leven nog om (te) klein zijn, 
groter worden en groot willen zijn. Net zo groot als 
mama en papa. Groot en sterk zijn als een reus. De 
beschreven activiteiten dragen bij aan de vaardig-
heden en woordenschat die horen bij dit groeiproces. 
Het thema ‘Reuzen en kabouters’ is daardoor niet 
specifiek aan de herfst gebonden. 

Naast het themakatern uit Uk & Puk is er ook een  
kopieerblad in de map Uk & Puk thuis. Hierin staan 
tips voor ouders 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 de 0- tot 1,5-jarigen zijn gericht 
op:
• Ervaren van het verschil tussen groot-klein en 

hoog-laag.
• Onderscheiden van primaire kleuren en contras-

ten, zoals donker-licht.
• Ontdekken van de voorkeur voor bepaalde aan-

rakingen.
• Plezier beleven in actief en onderzoekend bezig 

zijn.

De kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar leren van de activitei-
ten:
• Manieren om zichzelf te vermaken in de nabijheid 

van de verzorger.
• De tegenstellingen klein-groot, hoog-laag, snel-

langzaam, hard-zacht.
• Plezier beleven in de herhaling van activiteiten.
• Logisch denken door voetafdrukken aan lichaams-

grootte te koppelen.
• Ruimtelijk inzicht door dozen tot een toren te sta-

pelen.

De activiteiten voor de peuters (2,5 tot 4 jaar) dragen 
bij aan:
• Woordkennis om te fantaseren over reuzen en  

kabouters.
• Inlevingsvermogen in een groot of klein ‘iemand’.
• Herkennen van verschijnselen die bij de herfst  

horen.
• Het beleven van plezier aan het meehelpen in het 

huishouden.
• De verfijning van de motoriek die nodig is om groot 

te worden.


