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Boekentips; 

Ik ben een clown van Dick 

Bruna 

 

Anna viert carnaval van 

Kathleen Amant 

 

 

Verkleden is leuk,carnaval is het grote verkleedfeest. Ook peuters houden 

van verkleden. Door zich te verkleden kunnen peuters even iemand anders 

zijn. Het stimuleert hun fantasie en hun zelfvertrouwen.  

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en 

activiteiten gedaan. 

Wij starten ons thema “ Ga je mee verkleden?”met het voorlezen van het 

boekje” Ik ben een clown” van Dick Bruna en het bekijken van een DVD van 

Sesamstraat over de verkleedzolder.   

Wij maken een verkleedhoek met verkleedkleren en een spiegel erbij om 

jezelf te bekijken. 

Wij bereiden we ons voor op het grote verkleedfeest hier op de 

peuterspeelzaal. Samen met de peuters maken we een muziekinstrument, 

een masker en versieren de ruimtes met ballonnen, serpentines etc.  

Op 3, 4 en 5 februari vieren wij samen met de peuters carnaval. De peuters 

mogen verkleed komen, we maken samen muziek en lopen de polonaise.  

                    

 

 

 

 

 

 

Vakantiedagen/vrije dagen  

Carnavalsfeest; 3,4,5 februari 

 

Voorjaarsvakantie: 8 t/m 12 

februari 2016 

 

21 januari; themaavond 

How2talk2kids op het Timpaan  

Beste ouders/verzorgers, 

Van 4 januari t/m 19 februari werken wij met het thema; Ga je mee 

verkleden? 

In deze periode vieren wij ook het carnavalsfeest. De peuters mogen dan 

verkleed komen. 
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Activiteiten voor thuis; 

-Samen met uw kind een verkleedkist/koffer maken 

 -samen carnavalskleding bekijken en uitzoeken 

- lees samen met uw kind een boekje over dit thema,dit  stimuleert de taal  

-samen schminken (geef elkaar een clownsneus) 

-samen een rode puntmuts maken en doe de Kabouterdans 

-samen de optocht bekijken 

 

                                                    

Liedjes  bij dit thema; 

-carnavalsliedjes/muziek 

-Op een grote paddenstoel(verkleed als kabouter) 

-Tam Tam, Tam Tam, daar komen muzikantjes aan, zij lopen netjes in de 

maat, bij ons in de straat. 

 

Versje;ik zie,ik zie, wat jij niet ziet (een piraat, een clown, een prinses) 

               

 

Woorden en begrippen: 

Een feestje vieren 

Slingers ophangen 

Het muziekinstrument 

De polonaise 

De optocht 

Verkleden 

De verkleedhoek 

Carnaval vieren 

Een dansje maken 

Polonaise lopen 

Achteraan lopen 

Vooraan lopen 

Zingen  

Dansen 

Schminken 

Confetti 

Serpentines 

 

 

 


