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Beste ouders / verzorgers, 

Vanaf volgende week staat het thema Regen centraal. In 

deze themabrief willen we u als ouder/verzorger informeren 

over de inhoud van de activiteiten, maar ook over hoe u 

thuis kunt aansluiten op het thema. Het regent vaak in 

Nederland. Peuters hebben daarom ervaring met ‘regen’. Ze 

kennen het geluid van regen, ze weten dat je in de regen nat 

kan worden. In dit thema leren de kinderen al spelend en 

ontdekkend allerlei begrippen die te maken hebben met 

regen en ze experimenteren met (weer) geluiden. Veel 

leesplezier! 

 

Op donderdag 28 oktober en vrijdag 29 oktober willen wij met de kinderen de 

regenkleding, de laarzen en de paraplu’s van elkaar bekijken. 

 

Kunt u op bovengenoemde dagen de regenlaarzen, de regenkleding en de paraplu 

van uw kind meegeven?  

 

 

Een aantal activiteiten uit het thema: 

• Puk laat zijn paraplu aan de kinderen zien en de kinderen doen voor hoe Puk zijn 

paraplu buiten in de regen moet gebruiken. 

• De kinderen laten elkaar hun regenjassen, laarzen en paraplu’s zien. Welke 

regenjas past Puk? Blijven we droog in de regen met onze regenkleding aan? 

• De kinderen tikken met een stokje of hun vingers op tafel. Het geluid lijkt op het 

geluid van regendruppels. 

• De kinderen stampen in de plassen en leren een regenliedje. 

• De kinderen scheuren regendruppels van papier. Om de beurt mogen ze de 

regendruppels laten vallen. Waar vallen de druppels neer? Op de grond? Op je 

hoofd? Op je hand? Op de stoel? 

• Het verschil laten voelen van nat en droog zand. Wat kun je met het droge en het 

natte zand? Kunnen we met een zandbak vormpje een zandtaartje maken? 

 

Voorleesverhaal 

Masja heeft nieuwe regenkleren en wil in de regen buiten spelen. Maar de zon 

schijnt. Hoe moet dat nu? Papa bedenkt een oplossing. Masja mag met haar 

regenkleren aan onder de douche. 



Woordenschat 

Ook in dit thema werken we weer aan de uitbereiding van de woordenschat. 

Hieronder een selectie van de woorden die spelenderwijs aan bod komen: 

 

De gieter   de regenjas   te groot              huppelen  de zon 

De paraplu   de regenlaarzen   te klein          passen  nat 

De regen   binnen blijven  de (regen)druppel    gieten  lopen 

Regenen   buiten   het water                  de wolk  de wind 

 

  

Hoe kunt u aansluiten bij het thema? 

• Zet met uw kind bakjes van verschillende grootte buiten in de regen. Kijk 

samen met uw kind hoeveel regen er in de bakjes zit. Laat uw kind ontdekken 

dat niet alle bakjes even vol zijn. Als uw kind met het water in de bakjes speelt, 

krijgt hij begrip van hoeveelheden en krijgen begrippen als ‘vol’, ‘leeg’, ‘meer’ 

en ‘minder’ betekenis voor uw kind. 

• Kinderen houden ervan om geluid te maken. Doe het geluid van de regen na 

door met jullie vingers te trommelen. Trommel op verschillende oppervlakken, 

zoals op de tafel, de vloer of de bank. Hoort uw kind het verschil? En lukt het 

uw kind ook om te variëren in hard en zacht? 

• Doe in bad een regenbuitje na met een gietertje, een vergiet of de douche. Zing 

het liedje ‘het regent’. Durft jouw kind zijn hand in de regenbui te houden? En 

zijn neus of zijn hoofd? Durft jouw kind in de regenbui te staan? Stimuleer 

jouw kind, maar dwing hem nooit. 

• Planten hebben regen nodig om te groeien. Maar als het niet regent, geven de 

mensen de planten water met een gieter. Laat jouw kind helpen om de planten 

water te geven.  

 

 

Boekideeën zijn:  

 

     Anna en de herfst  Bo en Babs    Stekel in de herfst 

     Kathleen Amant   Marijke ten Cate   Harald Timmer  

  



  

    Herfst liedjes en versje 
          

 

 Herfst, herfst, wat heb je te koop? 

 

 Herfst, herfst, wat heb je te koop? 

 Honderdduizend bladeren op een hoop.  

 Zakken vol met wind. 

 Ja mijn kind. 

 Ik weet niet of jij dat aardig vindt. 
 

 

 

 

          Regenversje (met ritmestokjes of wijsvingers) 

 

         Zachte regen, zachte regen, rikketikketik (zacht tikken)

         Harde regen, harde regen, rikketikketik (hard tikken) 

         en als ik niet meer tikken wil, is de regen helemaal stil 

         (stokjes of vingers omhoog) 

 

 

 

 

 Het regent (op de wijs van ‘het regent, de pannetjes worden nat’)  

 

 Het regent, het regent, iedereen wordt nat.  

 Druppels vallen op ….. (vul hier een lichaamsdeel in,  

 bijvoorbeeld mijn been,  mijn hoofd, mijn voet…)  

 Spat, spat, spat! 

 

 

 

 

      Tikke, takke regen 

 

      Tikke, takke regen, tik, tak op het dak. 

      Tikke, takke regen, op de wegen. 

      Plens, plens, plas, plas, plas. 

      Druppeltjes op mijn regenjas. 

 

 

 

 

We hebben er zin in en maken er een leuk en leerzaam thema van!  

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? U kunt met uw vragen altijd bij onze 

pedagogisch medewerkers terecht. 


