
 

 

  

Week 8 – 20 februari t/m 24 februari 2023 

SCHONE KLEREN VOOR PUK  EEN WASJE DOEN 

Wat een vieze kleren heeft Puk! Lukt het de kinderen 
om de kleren van Puk uit te doen? De kinderen 
mogen de kleren van Puk in de emmer doen. 

 Bah alle kleren van Puk zijn vies! De kinderen mogen 
helpen met het wassen van de kleren.  
Wat hebben we allemaal nodig? 

• aandoen • uitdoen • schoon • wassen 

• de broek • de sok • een beetje • ophangen 

• hetzelfde • het T-shirt • de broek • het schuim 

• de kleren • vies • het hemd • het t-shirt 

• passen • schoon • de onderbroek • vies 

 

Week 9 – 27 februari t/m 3 maart 2023 

EEN HOEDJE OP MIJN HOOFD  EEN MOOIE KETTING 

Zingen en leren over kleuren. 
1, 2, 3, 4 rode (gele, blauwe,…) hoed, rode (gele, 
blauwe,…) hoed. 1, 2, 3, 4, staat me dat niet goed? 
Geel, rood, blauw. geel, Welke kleur past bij jou? 

 Zien jullie iets aan Puk? Puk heeft een ketting om, die 
heeft hij zelf gemaakt. Waar heeft hij de ketting van 
gemaakt? Waar wil jij je ketting van maken? En welke 
kleuren geef jij je ketting? 

• de hoed • het hoofd • de ketting • verven 

• blauw • de kleur • blauw • rood 

• dansen • de kring • geel • rijgen 

• geel • op • de kwast • de schort 

• in • rood • mooi • de spiegel 

 

Week 10 – 6 maart t/m 10 maart 2023 

DE KOFFER VAN PUK  PUK GAAT LOGEREN 

Puk gaat weer logeren. Wat zit er allemaal in de 
koffer? Kunnen de kinderen het raden? 

 

 

 

Puk gaat een nachtje logeren. Puk heeft wel heel veel 
spullen in de koffer gestopt. Heeft Puk dat allemaal 
nodig? De kinderen helpen Puk met kiezen. 

• de koffer • de muts • de luier • het hemd 

• achter • de tandenborstel • nodig hebben • dag 

• de beer • verstoppen • de pyjama • kiezen 

• het boek • voelen • vol • de koffer 

• de pantoffel • weg • zwaar • logeren 

 

Thema: Wat heb jij aan vandaag? 



 

Week 11 – 13 maart t/m 17 maart 2023 

SCHOENEN KOPEN  TWEE DEZELFDE SCHOENEN 

De kinderen mogen nieuwe schoenen kopen. Welke 
soorten schoenen staan er allemaal in de winkel? 
Laarzen, schoenen met veters, gymschoenen, 
schoenen met klittenband. Welke schoen pas jij? 

 Alle schoenen in de kring. Lukt het jou om je eigen 
schoenen bij elkaar te vinden en misschien al aan te 
trekken? 

• de schoen • de sok • lopen • de voet 

• betalen • passen • anders • twee 

• kopen • de strik • één • van 

• de laars • de veter • hetzelfde • zoeken 

• lopen • de winkel • nog • de schoen 

 

Week 12 – 20 maart t/m 24 maart 2023 

FEESTKLEREN  FEESTKLEREN 

Hoera Feest! 
De kinderen worden voorbereid op het 
voorleesverhaal en luisteren er voor de 1e keer naar. 

 Hoera Feest! 
De kinderen worden voorbereid op het 
voorleesverhaal en luisteren er voor de 1e keer naar. 

• de broek • de trui • de broek • de trui 

• het cadeau • de rits • het cadeau • de rits 

• het feest • de streep • het feest • de streep 

• de hoed • de stip • de hoed • de stip 

• de knoop • (zich) verkleden • de knoop • (zich) verkleden 

 

Week 13 – 27 maart t/m 1 april 2023 

BROEK, SHIRT, HOED OF SCHOENEN? 

Deze week staat ook in het teken van kleren. Dit zal 
per groep verschillend zijn. Gaat het over een broek 
en een shirt, over hoeden of over schoenen. Laat je 
verrassen! 

 

  



 

Week 14 – 3 april t/m 7 april 2023 

NIEUWE KLEREN VOOR PUK  MODESHOW 

Waar zijn de trui en de broek van Puk? Puk wil zijn 
kleren niet aan. Kunnen de kinderen Puk helpen aan 
nieuwe kleren? 

 De kinderen mogen zich verkleden. Wat kies jij?  Ze 
laten aan elkaar zien welke kleren ze hebben 
uitgekozen 

• bloot • willen • bloot • willen 

• blij • de mouw • blij • de mouw 

• de jurk • nieuw • de jurk • nieuw 

• kort • de rok • kort • de rok 

• lang • welke • lang • welke 

 

 

 


