
 

 

  

Week 1 – 14 november t/m 18 november 

PUK EN DE FEESTHOED  BOEKJE LEZEN OVER THEMA FEEST 

Puk heeft iets op zijn hoofd, wat zou dat zijn? Er zit 
ook iets in zijn rugzak. Wauw, een toeter. Waar zou 
Puk zijn geweest? 

 De kinderen luisteren naar een verhaal over feesten. 
Tips: Ben je ooit naar een neuzenfeest geweest, 
Bobbie viert Sinterklaas. 
 

• het feest • het hoedje   

• de rugzak • tellen   

• de ballon • drie   

• de toeter • gisteren   

• blazen • vieren   

 

Week 2 – 21 november t/m 25 november 

BOEKJE LEZEN OVER THEMA FEEST  CADEAU ZOEKEN 

De kinderen luisteren naar een verhaal over feesten. 
Tips: Ben je ooit naar een neuzenfeest geweest, 
Bobbie viert Sinterklaas. 

 

 Puk is zijn cadeau kwijt. Willen de kinderen hem 
helpen zoeken? Is het cadeau groot of klein, rond of 
vierkant? Ligt het cadeau ergens op of onder? 
Zoeken maar. 

  • zoeken • het cadeau 

  • vierkant • rond 

  • groot • hoog 

  • klein • achter 

  • laag • onder 

 

Week 3 – 28 november t/m 2 december 

WE BAKKEN KRUIDNOOTJES  VERSJE 5 PIETEN 

Wie heeft thuis ook kruidnootjes, wanneer eten we 
altijd kruidnootjes? Deze kruidnootjes zijn in de winkel 
gekocht, maar we kunnen ook zelf kruidnoten maken. 
Weet jij hoe je kruidnootjes maakt? 

 De peuters leren een opzegversje waarbij ze ervaring 

opdoen met rijmen.  

• de kruidnootjes • kneden • de hand • één 

• erbij doen • rollen • rijmen • twee 

• de beslagkom • bakken • de oren • drie 

• de maatbeker • meer • het paard • vier 

• eten • dan • horen • vijf 

 

Thema: Feest 



 

Week 4 – 5 december t/m 9 december 

FEEST VAN SINTERKLAAS  WE VERSIEREN MET ELKAAR HET LOKAAL 

Hoor wie klopt daar kinderen? Het is Sinterklaas met 
zijn Piet. Natuurlijk wordt er gezongen en zouden er 
ook cadeautjes zijn? 

 Dag Sinterklaasje, hallo Kerstmis. De kinderen mogen 
helpen met het optuigen van de kerstboom. Wat hoort 
er eigenlijk allemaal in de kerstboom? En hebben de 
kinderen thuis ook een kerstboom? 

• Piet • zingen • de kerstboom • hoog 

• Sinterklaas • strooien • de kerstbal • laag 

• de mijter • uitpakken • de slinger • groen 

• de zak • het cadeau • de lampjes • versieren 

• de staf • horen • de piek • helpen 

 

Week 5 – 12 december t/m 16 december 

DE ZANDTOVENAAR 

De kinderen mogen sporen maken in het zand. ‘Wat zie je?’. Zijn het rechte lijnen, of krom, wat gebeurt er als je met 
je hele hand een spoor trekt, of als je blaast? En kun je ook je spoor laten verdwijnen?  

• de vinger • het zand 

• de hand • wegvegen 

• blazen • droog 

• lang • kort 

• voelen                                   • het spoor 

 

Week 6 – 19 december t/m 23 december 

ZANDKAART MAKEN (KERSTKAART) 

De peuters zijn creatief met zand en glitter. Wie pakt  de lijm erbij? Dan kunnen we er een kerstkaart mee maken. 

Voor wie maak jij de kaart? 

• de kaart  • het zand 

• de lijm • plakken 

• de glitters • strooien 

• rood • geven 

• groen • de envelop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Week 6 – 19 december t/m 23 december 

WE MAKEN VUURWERK 

Wat is vuurwerk en hoe ziet dat eruit?  

We gaan vuurwerk stempelen. Wat een harde knal en wat een mooie kleuren. 

• het vuurwerk • de knal 

• de lucht • kijken 

• de verf • gevaarlijk 

• stempelen • kleuren 

• voorzichtig • lawaai 

 

 


