
 

 

  

Week 2 – 9 januari t/m 13 januari 2023 

KNUFFELS  KNUFFELTJE HIER, KNUFFELTJE DAAR 

Je hebt vast een knuffel thuis. Puk heeft ook een 

knuffel. Vandaag mag je je knuffel meenemen. Wat 

voor knuffel heb jij? Heeft hij ook een naam? Vertel 

eens… 

 Puk is gek op knuffels en kusjes. Een kusje hier, een 
knuffeltje daar, dat voelt raar. Op je wang, in je nek, 
dat voelt gek! 

• de knuffel • ik ben… • het haar • het kusje 

• bij • de poot • de aai • lief 

• de deken • de staart • aaien • de nek 

• dicht • welterusten • hoeveel • het versje 

• heten • het bed • knuffelen • de wang 

 

Week 3 – 16 januari t/m 20 januari 2023 

SLAAP LEKKER, PUK!  SNOEZELEN 

Puk is aan het gapen, hij is heel erg moe. Wat moet je 
doen voordat je gaat slapen? We trekken zijn pyjama 
aan, poetsen zijn tanden en lezen een verhaaltje 
voor. Slaap lekker, Puk! 

 Verwonder, ontdek en ervaar in de themahoek. Er 
staat een sfeervol muziekje aan en er staat een 
sfeerlichtje aan.  
Wat voelt zacht en wat voelt hard? 

• moe • slaap lekker • hard • zacht 

• dan • slapen • het dekbed • niet 

• eerst • ssst! • fijn • de spullen 

• gapen • vergeten • het kussen • wel 

• de pyjama • zachtjes • de muziek • aanraken 

 

Week 4 – 23 januari t/m 27 januari 2023 

EEN ZACHTE KNUFFEL  OPSTAAN, PUK! 

We maken een eigen 'knutselbeer'. Geef je hem een 
zachte of een ruwe vacht? En hoe voelen de poten 
van een beer?  
Vertel eens, hoe ziet jouw beer er uit? 

 Hoor je dat? Puk snurkt, hij is in slaap gevallen. 
Trrrring, de wekker gaat. Tijd om op te staan! 
Puk rekt zicht uit. Goedemorgen, Puk! Heb je lekker 
geslapen? 

• de hand • voelen • donker • licht 

• de beer • de kop • goedemorgen • in slaap vallen 

• de buik • de nagel • opstaan • snurken 

• glad • ruw • zich uitrekken • wakker 

• hoe • zacht • de wekker • de zaklamp 

 

Thema: Knuffels  



 

Week 5 – 30 januari t/m 3 februari 2023 

WAAR IS KNUF?  

We luisteren naar het verhaal 'Waar is Knuf?' Fati is 
zijn knuffel kwijt. We helpen zoeken en kijken of Fati 
zijn knuffel weer kan vinden. 

 

• achter • waar 

• hard (stof) • vinden 

• in • voelen 

• de knuffel • zacht (stof) 

• onder • zoeken 

 

Week 6 – 6 februari t/m 10 februari 2023 

KNUFFELDANS  PUK  IS ONDEUGEND 

Swingend de dag door. We zetten een muziekje aan, 
zwaaien met onze armen, bewegen onze heupen 
heen en weer, draaien een rondje en doen het nog 
een keer. 

 Puk heeft zijn lolbroek aan vandaag. Hij moet iets 
vasthouden voor ons, als we even niet kijken, verstopt 
hij het. Samen gaan we zoeken, kunnen we het 
vinden of zijn we het kwijt? 

• dansen • heen en weer • de buik • kiekeboe 

• bewegen • de dans • de deksel • kwijt 

• de kant • schoppen • echt • moeilijk 

• ronddraaien • snel • het grapje • onderin 

• rustig • wiegen • kietelen • zuchten 

 

Week 7 – 13 februari t/m 17 februari 2023 

ZIJN WE WEER VRIENDJES?  DAG KNUFFELS 

Puk is heel erg boos. Hij heeft ruzie met zijn knuffel. 
Ze willen allebei op dezelfde stoel zitten. Wat nu? Wie 
heeft er een oplossing? Puk vindt het lastig, hebben 
jullie nog een andere oplossing? 

 Puk heeft slingers opgehangen. De knuffels gaan 
vandaag weer mee naar huis, zij vinden dat fijn en 
daarom vieren we een afscheidsfeestje. 

• boos • samen • dag! • zwaaien 

• een hand geven • sorry • afscheid nemen • de slingers 

• de klap • de stoel • het allerleukst • tot ziens! 

• de ruzie • stout • jammer • weggaan 

• slaan • vriendjes zijn • het liedje • zingen 

 

 


