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Boekentips; 

Anna in het verkeer van 

Kathleen Amant 

 

 

Dottie’s eieren van Julia Sykes 

 

Naar buiten gaan is leuk en gezond en er is veel te ontdekken. Peuters 

houden van buiten spelen, rennen en klimmen. Hiermee ontwikkelen ze 

hun grove motoriek. Door te kijken en te voelen  ervaren ze de 

verschillende seizoenen,kou in de winter, warmte in de zomer, 

voorjaarsbloemen die tevoorschijn komen en de bomen die weer bladeren 

krijgen. 

We starten het thema met het boekje” Anna in het verkeer” waar de peuters 

kennis maken met de begrippen oversteken, stoppen, doorrijden, linksaf en 

rechtsaf. We maken een verkeershoek met zebrapad en verkeerslicht  en 

vanaf week 11 een thematafel omtrent de Pasen en de lente. 

In week 10 en 11 komt Alita Ordelman van de bibliotheek het boek” Dottie’s 

eieren” interactief voorlezen en zijn onze activiteiten gericht op de Pasen en 

de lente. 

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en 

activiteiten gedaan. Ook zingen we samen liedjes die bij dit thema passen. 

We verstoppen en zoeken paaseitjes, proeven een gekookt ei tje en poten 

bloembolletjes in de grond. 

Wij bereiden we ons voor op de Moederdag die eraan komt .Peuters maken 

een cadeau dat in ons thema past en nemen dit mee naar huis. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Vakantiedagen/vrije dagen  

Pasen; 25 t/m 28 maart 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 

 

Muziek met peuters; vanaf 4 

maart 5x op vrijdag , vanaf 12 

mei 5x op donderdagmorgen 

van 9.00-9.45 uur 

Boekenpret; Woensdag 9 , 

maandag 14 en dinsdag 15 

maart 

Beste ouders/verzorgers, 

Van 29 februari  t/m 22 april werken wij met het thema; Ga je mee naar 

buiten? 

In deze periode zijn er verschillende activiteiten m.b.t. de Pasen, de lente en 

Moederdag. 
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Activiteiten voor thuis; 

-Ga met uw peuter op stap en oefen het samen oversteken. Benoem de 

stoep, het fietspad, het verkeerslicht, rechts en links kijken. 

 -Samen in de keuken een eitje koken of bakken en daarna opeten. 

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

- samen naar buiten op zoek naar sneeuwklokjes, narcissen , krokussen en 

benoem ze 

- samen naar de kinderboerderij om lammetjes en andere jonge dieren te 

bekijken 

- samen bloemetjes zaaien  in een bak of poot wat bloembolletjes in de 

tuin. 

                                          

Liedjes  bij dit thema; 

-Mama, mag ik oversteken, ja of nee? Moet ik dan nog even wachten, ja of 

nee! (melodie;schipper mag ik overvaren) 

-Ei, ei, ei, we zijn zo blij. Het is nu bijna Pasen en dat vieren wij! 

-Kipje tok, tok, tok, tok, kom eens uit je kippenhok. Leg voor mij een lekker 

ei, O wat heerlijk smullen wij! (melodie; poesje miauw) 

Versje; 

Stoplicht, stoplicht, spring op groen. Wil je dat, wil je dat voor mij doen? 

Abacadabra, spring op groen! 

1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei! 

               

 

Woorden en begrippen: 

Naar buiten gaan 

Oversteken 

Stoppen 

Doorrijden 

Opletten 

Het zebrapad 

Het fietspad 

De stoep 

 

Een gekookt ei 

De Pasen 

Eitjes verstoppen 

 

 

De lente 

Het lammetje 

De bloembollen 

De potgrond 

De narcis 

De tulp 

De hyacint 

 

Moederdag 

Het cadeau 
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