
 

 

 

  

 

VERWONDER, ONTDEK EN ERVAAR 

Feesten en tradities zijn belangrijk in het leven van kinderen. Feesten geven een bepaald ritme aan de tijd en geven 
tijd een concrete waarde, want er zijn tradities voor elk seizoen. Daardoor helpen ze kinderen het begrip ‘tijd’ beter te 
bevatten. Feesten helpen kinderen ook beter te begrijpen wat de volwassenen beleven. Rituelen krijgen pas hun 
waarde voor kinderen als ze door volwassenen gedeeld worden. De laatste twee maanden van het jaar lenen zich er 
uitstekend voor om stil te staan bij de feesten en rituelen waar kinderen in Nederland mee te maken hebben.  

 
Kijktip 
Thuis aansluiten bij dit thema? Dat kan! Met deze informatie en inspiratie kun je ook thuis aan de slag met Uk & Puk. 
Bekijk ook het activiteitenprogramma op de website en ga zelf aan de slag met de woorden van deze week.  

 

 

ZINGEN EN VOORLEZEN  

Uiteraard wordt er ook tijdens dit thema voorgelezen en gezongen met de kinderen. De pedagogisch medewerkers 
kiezen zelf een boekje uit dat geschikt is voor de kinderen die bij hen in de groep zitten. Door samen te lezen, creëert 
u een fijn moment met uw kind en door boekjes te lezen over thema feest sluit u aan bij het thema waar uw kind mee 
bezig is. Ook wordt er een rijmversje geleerd over de 5 pietjes. Door te luisteren en mee te doen met dit versje leert 
uw kind nieuwe woorden. 

Voorleestips en liedje                                                                                                              
 Ben je ooit naar een neuzenfeest geweest? 
 Bobbi viert Sinterklaas. 

 
 Opzegversje 5 kleine pieten. 
 Kerstboom lied op de wijs van jingle bells. 

 

 

ETEN 

Tijdens de feestdagen staat eten vaak centraal. Ook het samen eten geeft een gevoel van saamhorigheid. Welke 
rituelen krijgen ze van huis uit mee?  
Maak thuis ook eens iets lekkers samen met uw kind. 

Tip Helpen bij het maken van het avondeten. 

 

Uk & Puk bij jou thuis!  |  Thema: Feest 



 

 

 

BEWEGEN 

Kinderen houden van bewegen en dit is ook goed voor het ontwikkelen van hun motoriek. Pieten moeten heel lenig 

zijn en zij trainen veel. Ga naar de speeltuin en laat uw kind ook klimmen en klauteren als een echte Piet. Of laat ze 

thuis onder de tafel doorkruipen en om de stoelen slalommen. 

Tip. Verkleed het kind als Piet en laat het een parcours lopen met een nepcadeautje in de hand. En als afsluiting 

gooit het kind het cadeautje in de schoorsteen (lege doos). 

 

 

 

 

SPELEN  

Kinderen leren door situaties na te spelen. Ze vinden het vaak leuk om zich te verkleden en gaan dan helemaal op in 
hun rol. Daar is dit thema ook uitermate geschikt voor.  

Tip  Als thema Sinterklaas bij jullie thuis leeft, kun je van twee lege dozen een stoomboot en een schoorsteen maken. 
Kleine doosje inpakken, zak erbij en het naspelen kan beginnen. 

 

 

ONTDEKKEN   

Verven met een kwast is leuk, maar wat kun je nog meer met verf. Laat kinderen ook eens stempelen. Met een wc-
rolletje krijg je mooie rondjes. Kijk ook eens wat er gebeurt als de wc rol indrukt. Welke vorm krijg je dan?  

 

 

Tip  Maak vuurwerk. Het wc-rolletje knip je op meerdere plaatsen in en vervolgens vouw je de strookjes om. Als je 
hiermee stempelt, krijg je siervuurwerk dat uiteen spat. 

 


