
Een goede start en overstap
Uk & Puk bereidt kinderen voor op een goede start in groep 
1 van de basisschool. Daarna zorgt Schatkist editie 3 ervoor 
dat kinderen de overstap naar groep 3 kunnen maken. Schat-
kist en Uk & Puk zijn allebei totaalmethoden. 

Thema’s en ankers
De thema’s en ankers van Schatkist en Uk & Puk sluiten per-
fect op elkaar aan:
•  Een thema van Uk & Puk en een anker van Schatkist begin-

nen allebei met een introductie of kennismaking. Hierna 
volgt verdieping van het onderwerp en de gezamenlijke 
afsluiting.

•  De activiteiten in Schatkist en Uk & Puk zijn geschikt voor 
grote of kleine(re) groepen. 

•  Bij allebei staat een betekenisvolle context centraal. Spelen, 
ontdekken en onderzoeken in een uitdagende speel- en 
leeromgeving. 

•   De thema’s en ankers beginnen altijd met een prenten-
boekverhaal. Eerst wordt het verhaal in kleine groep voor-
bereid (preteaching). Daarna krijgen de kinderen het verhaal 
twee keer te horen.

•  De thema’s van Uk & Puk sluiten inhoudelijk aan bij één 
of meer ankers van Schatkist. Dankzij een jaarplanning 
is afstemming tussen voor- en vroegschool mogelijk. De 
volgorde van de thema’s en ankers is voor een deel vrij te 
bepalen. 

•  De onderwerpen van de ankers en thema’s sluiten aan bij 
de belevingswereld van kinderen. Ze spelen in op het hier 
en nu van baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. 

•  In beide methoden zit een overgangsthema en -anker. 
Schatkist heeft het anker ‘Start’. Hierin is aandacht voor 
de eerste kennismaking met de klas en met elkaar. Bij Uk 
& Puk is het thema ‘Bijna 4’ verschenen. Dit thema bereidt
een peuter die naar de kleuterschool gaat voor op de 
eerste schooldag.

•  In beide uitgaven is er ruimte 
voor (extra) activiteiten, thema’s 
en/of ankers.

De perfecte combinatie: Uk & Puk en Schatkist editie 3

Uk & Puk en Schatkist editie 3 zijn onderdeel van één doorlopende leerlijn voor taal, rekenen, motoriek 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Overzicht thema’s en ankers
Thema Uk & Puk Anker Schatkist
Welkom Puk! Start, Muziek

Wat heb jij aan vandaag? Doen alsof

Eet smakelijk! Eten en drinken

Dit ben ik! Familie, Gezondheid, 
Uitvinden, Kunst

Reuzen en kabouters Doen alsof, Gezondheid

Regen Herfst

Hatsjoe! Gezondheid, Winter

Knuffels Avontuur, Dieren, Communi-
catie, Uitvinden, Lente

Oef, wat warm! Water, Buiten spelen

Ik en mijn familie Familie, Wonen

Bijna 4 Afsluiting



Materialen
De materialen van Uk & Puk en Schatkist hebben zichtbaar 
veel overeenkomsten.
•  In beide methoden komt een handpop voor: Puk en Pom-

pom. De handpop is het speelkameraadje van de kinderen. 
De handpop maakt in beide uitgaven iets mee wat de kin-
deren herkennen en waarmee zij zich kunnen identificeren. 
Ze kunnen aan Puk en Pompom hun fantasieën, ideeën, 
gedachten en gevoelens kwijt. De poppen lokken interac-
tie met de kinderen uit. Dit gebeurt verbaal en non-verbaal, 
op een veilige en prettige manier. 

•  Om de structuur van de dag te laten zien zijn bij zowel 
Schatkist als Uk & Puk dagritmekaarten ontwikkeld. Bij elk 
herkenbaar moment van de dag hoort een kaart die het 
moment visualiseert. In chronologische volgorde laten de 
kaarten zien welke activiteiten al zijn geweest en welke 
nog gaan komen. 

•  Bij elk thema van Uk & Puk en bij elk anker van Schatkist 
staat een prentenboekverhaal centraal. Bij Uk & Puk staat 
dit verhaal in een knieboek: een groot omslag-prentenboek. 
Bij Schatkist zijn er grote prentenboeken met grote duide-
lijke platen. 

•  Zowel bij Schatkist als bij Uk & Puk zijn activiteitenboeken 
opgenomen. Hierin staan de activiteiten die horen bij een 
anker of thema. Er zijn duidelijke overeenkomsten te zien 
tussen de beschrijving van de activiteiten in Uk & Puk en 
Schatkist. Bij beide methoden staan woorden aangegeven 
die centraal staan in de activiteit. Er worden extra tips en 
differentiatiemogelijkheden gegeven. Verder is de opbouw 
van de activiteiten hetzelfde: introductie, kern en afsluiting.

Uk & Puk en 
Schatkist editie 3: 
samen de 
beste keuze!

Meer informatie vindt u op: 
ukenpuk.nl en schatkist.nl
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m at e r i a a l
• Doek 
• Tafel 

• Pompom 
•  Schatkistkaart SE hoeken:

schatkisttafel
•  Weekkalender met dag-

ritmekaarten 
• Woordkaarten

digiregie : 
• Liedje Dag..!
• Foto van Pompom en oma 
•  Kopieerblad: Het dagboek van 

Pompom

w o o r d e n s c h at

a 1      
de school o

a 1             a 2      
verlegen o
einde van de dag

a 1             a 2     
begroeten o
jezelf voorstellen
schrijven

a 2     
het dagboek

Voorbereiding  Maak het dagboek van Pompom: print het kopieerblad meerdere 
keren uit en stop ze in een klapper. Schrijf op de voorkant dagboek. Zet het liedje klaar 
in digiregie, plaats Pompom in de stoel van de juf, leg het dagboek en de foto op zijn 
schoot. Zet een lege tafel op een zichtbare plek in de klas. Leg er eventueel een doek 
op. Dit wordt de schatkisttafel.  

Introductie  Pompom stelt zichzelf voor: Ik ben Pompom. Vandaag is mijn eerste 
schooldag en dat vind ik best spannend. Ik ken jullie nog niet zo goed en daarom ben ik 
een beetje verlegen.
Vestig de aandacht op de foto van Pompom. Toon de foto aan de kinderen en laat 
Pompom vertellen: Dit is mijn oma. Ik ben net terug van vakantie met oma en ik heb 
van haar gehoord dat het leuk is op school. Ze zegt dat ik hier veel kan leren. Dat wil ik 
heel graag, daarom wil ik hier komen wonen. 
Vraag aan de kinderen of ze dat goed vinden. Vraag hoe Pompom zich snel kan thuis-
voelen in de klas. Misschien helpt het als we ons eerst allemaal aan Pompom voorstel-
len? Ga met Pompom bij de kinderen langs, zeg Ik ben Pompom, wie ben jij? en laat ze 
hem een hand geven. Introduceer de coöperatieve werkvorm ‘Ik ben ..., wie ben jij?’ 
Zo kunnen de kinderen zichzelf aan elkaar voorstellen. 
Ik ben …, wie ben jij? 
Wat heb jij gedaan in de vakantie?
Kun je iets over jezelf vertellen?   

Kern  Pompom heeft een boek meegenomen. Vraag wat voor boek het is. Pompom: 
Dat weet ik niet. Ik heb het van oma gekregen. Ze zegt dat ik hiermee kan zien wat ik 
leer op school. Laat de kinderen het boek bekijken en bedenken wat Pompom en zij er 
mee kunnen. Vertel: Het boek is leeg. Hoe kan dat? Wat moeten we er in schrijven? 
Kijk naar de titel van het boek en lees voor: het dagboek. Wat is een dagboek? 
Wat schrijf je daarin? 
Concludeer met de kinderen dat zij samen met Pompom elke dag in het boek kunnen 
schrijven, plakken en tekenen. Vertel aan de kinderen: als we dit doen kunnen oma en 
jullie papa’s en mama’s lezen wat we hier allemaal leren op school. Dat vinden ze vast 
fijn. Hebben we vandaag al iets gedaan wat we in het boek kunnen schrijven? Bekijk de 
weekkalender. Wat denk je dat we vandaag kunnen schrijven?  

Afsluiting  Vertel: Ik ken een leuk liedje over een dagboek. Zing het liedje een keer 
en leg uit dat dit liedje elke keer gezongen wordt als we samen in het dagboek schrijven. 
Het is ook een teken dat de dag bijna is afgelopen. Aan het einde van de dag zingt u het 
liedje nog een keer en vult u samen het dagboek in.
Zoek samen met de kinderen een mooi plekje op de schatkisttafel. Laat zien dat bij de 
schatkisttafel een kaart hoort om deze hoek mee aan te duiden.   
Waarom is de schatkisttafel een goede plek voor het dagboek van Pompom?

Ik ben Pompom,
   wie ben jij?

12 13

d o e l e n
a houding  a willen weten
a  is nieuwsgierig naar het boek dat Pompom bij zich heeft en bedenkt waarvoor het gebruikt kan worden.

a zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling a zelfbeeld
a kan zichzelf voorstellen door zijn naam te noemen en iets over zichzelf te vertellen. 
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Schatkist editie 3  • Activiteitenboek Doen alsof  • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Nieuwe groep
Leg de focus op de kennismaking 
tussen de kinderen en Pompom. 
Laat de kinderen vragen aan hem 
stellen en laat Pompom vragen 
stellen aan de kinderen over hun 
voorkeuren en hobby’s. Zo leert u 
ook zelf de kinderen kennen. Speel 
uit dat het voor Pompom heel span-
nend is om in een nieuwe groep te 
komen en geef ruimte aan de kinde-
ren die dat zelfde gevoel hebben. 

Bestaande groep
Als de kinderen in uw groep al 
bekend zijn met Pompom, leg dan 
de focus op het praten over de 
vakantie. Laat Pompom vertellen

dat hij veel vergeten is in de vakantie.
Blik samen terug en gebruik daarbij 
het dagboek van het vorige school-
jaar. Weten jullie nog wat er vorig 
jaar in het dagboek geschreven is? 
Wat vonden jullie leuk? Vraag wat Wat vonden jullie leuk? Vraag wat Wat vonden jullie leuk?
de kinderen dit jaar verwachten.

Coöperatieve werkvormen
De coöperatieve werkvorm ‘Ik ben 
…, wie ben jij?’ wordt in deze acti-
viteit geïntroduceerd. Laat de kin-
deren door de klas lopen, als ze een 
ander kind tegen komen stoppen ze, 
geven de ander een hand en zeggen:
Ik ben …, wie ben jij?  Daarna lopen Ik ben …, wie ben jij?  Daarna lopen Ik ben …, wie ben jij?
ze verder en vormen ze nieuwe 
tweetallen.

Kansen 
voor ouderbetrokkenheid
Vraag aan de ouders een foto van 
hun kind. De kinderen kunnen aan 
de hand van hun eigen foto over 
zichzelf vertellen. Neem zelf ook een 
foto mee en vertel hierbij.

Reflectie
Voelden alle kinderen zich vrij om 
zich voor te stellen? Wat hebben de 
kinderen nodig om zich meer op hun 
gemak te voelen? Heb je kansen 
gegrepen om de woordenkaarten 
‘verlegen’ en ‘begroeten’ erbij te 
betrekken?

Tips en verdieping 

d i f f e r e n t i at i e

1  2 Bij het voorstellen zeggen de kinderen:
Ik ben ..., wie ben jij?

1  2    Nadat de kinderen zich in tweetallen 
aan elkaar hebben voorgesteld, mogen ze iets 
over zichzelf vertellen of over hun vakantie.

op een veilige en prettige manier. 
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2 ½ -4 Vaardigheden toepassen en uitbreiden

T Het kind begrijpt meervoudige opdrachten, zoals  ‘klop het 
kleedje maar uit en leg het op tafel’.’

SE Het kind helpt mee om de huishoek gezellig te maken. 
M Het kind zet voorwerpen zorgvuldig neer en is voorzichtig met 

breekbare spullen.
R Het kind gebruikt een aantal voorzetsels van plaats.

Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen

T  Het kind begrijpt een eenvoudige opdracht, zoals ‘zet maar op  Het kind begrijpt een eenvoudige opdracht, zoals ‘zet maar op 
tafel’ of ‘wil je vegen?’ 

SE Het kind doet bezigheden van de pedagogisch medewerker na. Het kind doet bezigheden van de pedagogisch medewerker na. 
M Het kind zet voorwerpen zorgvuldig neer.Het kind zet voorwerpen zorgvuldig neer.
R Het kind begrijpt een aantal voorzetsels van plaats (op, naast, Het kind begrijpt een aantal voorzetsels van plaats (op, naast, 

in).

Ervaring opdoen

T De baby begrijpt een aantal nieuwe woorden.De baby begrijpt een aantal nieuwe woorden.
SE De baby wijst naar iets dat hij aan de pedagogisch medewerker De baby wijst naar iets dat hij aan de pedagogisch medewerker 

wil laten zien. 
M De baby roert met een lepel in een kopje.De baby roert met een lepel in een kopje.

WA A R  W E R K  J E  A A N ?

(neer)zetten• 
poetsen• 
de theepot• 
de vaas• 
de veger en blik• 

gezellig • 
de huishoek• 
het kleed• 
het kopje•  
de muur• 

I n t r o d u c t i e

Heeft Puk al eens in de huishoek gespeeld. Nee? Vraag 
enkele kinderen Puk mee te nemen naar de huishoek. Wat 
vindt Puk van de huishoek? Wil hij hier graag spelen? En wat 
vinden de kinderen: is de huishoek gezellig? Kom samen tot 
de conclusie dat er niets is om mee te spelen. Zou het niet 
leuker zijn als er speelgoed in de huishoek zou staan? Haal de 
doos met voorwerpen tevoorschijn. Laat de kinderen de spul-
letjes bekijken. Hé, wat is dat? Herkennen ze de voorwerpen? 
Vinden de kinderen de voorwerpen leuk? Stel voor de spullen 
in de huishoek neer te zetten. 
Informatie en uitleg geven
‘Dat beeldje heeft Fatima meegenomen uit Turkije. Daar woont • 
haar oma.’

Ke r n

Ga met de baby’s op de grond of op lage stoeltjes zitten. 
Neem de baby’s op schoot die nog niet zelf kunnen zitten. 
Pak het poppenserviesje. Neem een kopje en een lepeltje en 
roer met het lepeltje in het kopje. Hoort de baby dat? Geef 
het kopje aan de baby. Laat de baby met het kopje en het 
lepeltje spelen. Doe een klein laagje water in de theepot. 
(Houd een handdoek bij de hand.) Schenk wat water in het 
kopje. Laat de baby weer roeren en kijk wat er gebeurt. Zeg 
wat de baby doet. ‘Zie je dat? Nu zit er water in. Ga je het 
water proeven?’ Laat de baby’s spelen met het serviesje en 
ruim het tot slot samen op. 

Wijs de kinderen op het zand op de grond en de vlekken op 
tafel. Bah! De huishoek moet eerst schoongemaakt worden, 
voordat de kinderen de spulletjes kunnen neerzetten. Wil-
len de kinderen helpen? Pak de bezem, de veger en blik en 
de emmer sop. Wie wil de grond schoon vegen? Wie wil de 
tafel poetsen met een nat doekje? Is alles schoon? Doe de 
bezigheden voor.
Emotionele ondersteuning bieden• 
‘Dat wordt lekker schoon!’• 

Ui t b re i d i n g

Nu kunnen de kinderen de huishoek samen gezellig maken. 

Waar willen ze de verschillende spullen neerzetten? 
Stimuleer de kinderen zoveel mogelijk te zeggen waar ze 
alles willen neerzetten. Stel gerichte vragen en maak be-
wust gebruik van de verschillende voorzetsels. Waar willen 
ze bijvoorbeeld het kleed neerleggen? Op de tafel of op de 
grond? Waar gaan ze de poster ophangen? Op de deur of aan 
de muur? Waar staat de vaas het mooist? En waar komt de 
theepot? En het kopje? Als de kinderen klaar zijn met de 
inrichting kijk je goed om je heen. Is de huishoek nu gezellig?
Structuur bieden en grenzen stellen• 
‘Leg maar eerst het tafelkleed op tafel, dan zetten we daarna de • 
theepot met de kopjes erop.’

Af s l u i t i n g

Willen de kinderen nu samen met Puk in de huishoek spelen? 
Stimuleer de kinderen om aan Puk te vragen of hij de huis-
hoek nu gezellig vindt. Wil Puk nu in de huishoek spelen?
Controleer of de kinderen de activiteit hebben begrepen en • 
welke woorden ze al kunnen gebruiken: 
Wat vind jij het mooist? • 

M o e i l i j ke re  v a r i a n t
Vraag de kinderen tijdens het inrichten waarom ze de • 
huishoek wel of niet gezellig vinden. Help ze dit te vertellen: 
‘Waarom vind je de hoek niet gezellig? Is het te leeg? Vind je 
het leuker als er iets aan de muur hangt?’ 
Laat de kinderen niet alleen aanwijzen, maar ook zeggen • 
op welke plek ze een voorwerp willen hebben. Stimuleer de 
kinderen voorzetsels te gebruiken. 

I d e e ë n
Laat de dreumesen helpen om de doos met spullen te ver-• 
sjouwen. Vertel de kinderen hoe sterk jij ze vindt.
Laat de peuters zelf spullen meenemen van thuis om de huis-• 
hoek gezelliger te maken.
Pluk samen met de kinderen bloemen om in de vaas in de • 
huishoek te zetten. 
Lok de kinderen uit te reageren door vragen te stellen of • 
een opmerking te maken: 
‘Hebben jullie ook planten thuis? Waar staan ze? Voor het raam • 
of op tafel?’
‘Vind jij het zo gezellig, Keeke? Of wil je er nog iets bij?’ • 
Maak een grapje:• 
‘Het is hier nu zo gezellig. We gaan hier niet meer weg.’• 

Wat voor wie?

Ervaring opdoen

De baby’s spelen met een serviesje.

Ervaring uitbreiden en vaardigheden oefenen

De kinderen maken de huishoek schoon en gezellig.

Vaardigheden toepassen en uitbreiden

De kinderen maken de huishoek schoon en gezellig.

Wanneer en waar?
Tijdens het begeleid spelen in de huishoek, met een kleine 
groep.

Nodig
Puk met rugzak• 
posters, tekeningen of verjaardagskalender, plant, vloerkleed • 
en/of tafelkleed, spulletjes om neer te zetten (schilderijtjes, 
fotolijstjes, beeldjes, beren enzovoort)
grote doos of krat• 
schoonmaakspullen, zoals bezem, veger en blik, emmer sop en • 
doekjes
plastic poppenserviesje voor de baby’s• 

Voorbereiding
Maak de huishoek helemaal leeg. Haal het speelgoed weg en • 
stop het in een grote doos.
Zorg dat er wat zand op de vloer ligt en dat er op de tafel wat • 
vlekken zitten.
Besteed tijdens deze activiteit aandacht aan woonaccessoires • 
uit verschillende culturen.

Wa t  g a a n  we  d o e n ?
De kinderen maken de huishoek gezellig.De kinderen maken de huishoek gezellig.

Hoek Een gezellige huishoek
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Preteachingplaat
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Trek je jas maar uit, Tom   •   Feestkleren   •   Geit is jarig

Knieboek A


