
 

 

  

Week 15 – 10 april t/m 14 april 2023 

 MIJN FAMILIE   PAPA’S, MAMA’S EN BABY’S  

Neem een foto met jouw familie mee. Wie staan er 

allemaal op de foto?  
 Wie ligt daar in de wieg? Puk! Maar Puk is toch geen 

baby? Baby Puk huilt… zullen we hem troosten? 

• de mama • de papa • kijken • pakken 

• de familie • de opa • het bed • moe 

• de broer • de oma • het huis • koken 

• mijn • de vader • de baby • slapen 

• de moeder • de zus • het kind • werken 

 

Week 16 – 17 april t/m 21 april 2023 

 MET DE TREIN NAAR OMA!   EEN MOOIE FOTO  

Tjoeke tjoeke tuut tuut! Daar komt de trein! De 
conducteur knipt de kaartjes door. De trein gaat weer 
rijden. Gaan jullie mee? 
 

 Puk heeft een cadeautje gemaakt voor zijn oma. Het 
is een foto van Puk in een lijstje. Het fotolijstje heeft 
Puk zelf versierd.  

• rijden • de trein • de foto • mooi 

• instappen • (op) tijd • goed • maken 

• het kaartje • de stoel • hebben • ook 

• (te) laat • uitstappen • inpakken • versieren 

• fluiten • het wiel • de lijm • vouwen 

 

Week 17 – 24 april t/m 28 april 2023 

WIE WOONT ER BIJ JOU?   VERTEL EENS OVER VROEGER, OMA/OPA? 

Wie staan er allemaal bij jou op de foto? Wie wonen 
er bij jou in huis? Zullen we gaan zingen? 

 We kijken naar foto's van vroeger. Wat zie jij? We 
maken kennis met voorwerpen en materialen van 
vroeger. 

• het liedje • zingen • de foto • de oma 

• eten • slapen • werken • glad 

• het huis • spelen • de opa • droog 

• bij • wonen • het dier • maken 

• lopen • met • ruw • ophangen 

 

Thema: Ik en mijn familie   



 

Week 18 – 1 mei t/m 5 mei 2023 

LEKKER KLEIEN  MIJN MUZIKALE FAMILIE 

Puk wil ons iets laten zien! Hij heeft een kleibeeldje 
gemaakt. Lijkt het beeldje op Puk? Willen jullie ook 
kleien? 

 Wie horen er allemaal bij de familie? We hebben 
vingerpopjes of tekenen deze op onze vingers en 
zingen een liedje. Zullen we de instrumenten erbij 
gebruiken? 

• ik / mij • de klei • de mama • de papa 

• droog • lijken • de familie • het liedje 

• jij / je • nat • de broer • allemaal 

• kleien • rond • de zus • zingen 

• komen • wassen • de baby • het popje 

 

Week 19 – 8 mei t/m 12 mei 2023 

IN BAD  MIJN HUISDIER 

"Ruik eens, deze baby heeft een vieze luier". 
Spieter, spetter, spat we doen de baby in bad. 
Hebben jullie zin om te helpen? 

 

 

Wat ligt daar nu in de kring? Een knuffelbeest! Daar 
liggen er nog meer! Zien jullie welke dieren het zijn? 
Weten jullie welke geluiden de dieren maken? 

• het bad • de eend • de hond • de poes 

• brengen • nu • blaffen • de snorharen 

• dat / dit • ruw • het dier • spelen 

• de huid • soms • als (zoals) • de stok 

• glad • de washand • het konijn • zwart 

 

Week 20 – 15 mei t/m 19 mei 2023 

OLE WIL ZIJN POPJE  OLE WIL ZIJN POPJE 

Hé, wat is er met Puk aan de hand? Hij huilt! Puk 
huilt, omdat zijn popje onder de kast ligt en hij kan er 
niet bij! Willen jullie Puk helpen? 

 Hé, wat is er met Puk aan de hand? Hij huilt! Puk 
huilt, omdat zijn popje onder de kast ligt en hij kan er 
niet bij! Willen jullie Puk helpen? 

• de mama • de papa • de mama • de papa 

• en • niet • en • niet 

• de doos • de pinguïn • de doos • de pinguïn 

• huilen • het popje • huilen • het popje 

• de kast • weer • de kast • weer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Week 21 – 22 mei t/m 26 mei 2023 

EEN MUUR VOL FOTO’S  ALLEMAAL FAMILIE 

Wie zijn al die mensen op de foto’s? Weet jij het nog? 
Staat opa of oma op de foto? Is dat jouw neef? 

 Wie woont er bij jou? Wie komt er bij jou op visite?  

• hier • wat • hier • wat 

• boven • naast • boven • naast 

• daar • onder • daar • onder 

• deze • ophangen • deze • ophangen 

• de muur • vergeten • de muur • vergeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


