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Beste ouders / verzorgers, 

 

Allereerst wensen wij jullie een gelukkig en gezond 2020. 

Wij gaan er weer een gezellig schooljaar van maken! 

 

Vanaf dinsdag 7 januari beginnen we met het thema: 

 

“HATSJOE” 
 

Uche Uche Uche! Hatsjoe! Puk is verkouden en wordt ziek 

tijdens dit thema. Maar dat is nog niet alles: Puk valt op zijn 

knie! Dat wordt pleisters plakken… Dit thema gaat over ziek 

zijn en weer beter worden. De kinderen verwennen de zieke Puk 

op allerlei manieren: ze leggen hem in zijn bedje, geven hem 

kusjes en aaien over zijn zere buik.  

Gelukkig is Puk aan het eind van het thema weer helemaal beter. 

We hebben een echte ziekenhoek in onze speelzaal, met 

pleisters, verbandjes en doktersspullen. De kinderen kunnen zich 

verkleden als dokter of verpleegster. Ze kunnen met onze zieke 

Puk spelen en de zieke knuffels en poppen weer beter maken. De 

nadruk ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond 

worden. 

 

 

Wat gaan wij doen op de peuterspeelzaal: 

• De kinderen ontdekken dat Puk verkouden is en helpen met zijn neus snuiten. 

• De kinderen plakken pleisters op de verschillende lichaamsdelen en kunnen die dus 

benoemen.  

• De kinderen gaan Puk verzorgen en vragen hoe het met hem gaat.  

• Wij spelen een bezoek aan de dokter/ consultatiebureau na.  

• Wij lezen voor uit het boek Karel in het ziekenhuis en het boek Hatsjoe  

• Wij sluiten het thema af met dat Puk gelukkig weer beter is. 

 

 

Onderstaande woorden komen tijdens het thema aan bod: 
de neus  het hoofd  de pleister  snuiten 
de rug   alsjeblieft  de pijn/ pijn doen een kusje geven 
de vinger  dank je wel  luisteren  verkouden 
de arm   au!   de dokter  ziek zijn 
de zakdoek  verdrietig  het bed  vallen 
 



Door het meedoen aan de spelactiviteiten in dit thema:  

• Worden peuters zich bewust van hun eigen lichaam.  

• Worden peuters zich bewust van gevoelens en leren deze te benoemen.  

• gebruiken kinderen eenvoudige uitdrukkingen zoals ‘welterusten’ en ‘hoe gaat het?’ 

• hebben kinderen plezier om voor de zieke Puk te zorgen. 

• Kunnen peuters met hulp uitleggen welke etenswaren goed zijn voor zieken. 

 

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?  

• Heeft uw kind al laten zien dat Puk ziek in bed ligt? Neem eens een kijkje in de 

ziekenhoek! Uw kind kan vast al vertellen wat er te zien is.  

• Jonge kinderen kunnen hun gevoelens nog niet in goede banen leiden. Dat zie je ook aan 

hun lichaamstaal. Wanneer u de emotie van uw kind verwoordt zal uw kind beter 

begrijpen wat hem overkomt als hij boos, bang, blij of verdrietig is. Tegelijk leert uw 

kind de woorden voor verschillende gevoelens kennen. Als uw kind ouder is verwoordt 

hij zelf steeds beter wat hij voelt.  

• Ondersteun een liedje waar mogelijk met bijpassende gebaren. Zo leert uw kindje de 

woorden nog beter begrijpen en onthouden. Wijs bij het liedje ‘Dit zijn mijn wangetjes’ 

steeds aan waarover u zingt. Wanneer u uw kind wil stimuleren om het liedje zelf te 

zingen, wijs dan alleen de verschillende delen van het gezicht aan en kijk of het al lukt. 

• Kinderen spelen vaak na wat ze meemaken. Zo doen ze een telefoongesprek na, of doen 

net alsof ze eten koken. Maar ook spannende, vervelende of nieuwe situaties worden 

soms nagespeeld. Voor kinderen is dit een manier om situaties te leren begrijpen en te 

verwerken. Door goed te kijken weet u wat uw kind bezighoudt.  

• Speel samen met uw kind een rollenspel. Speel bijvoorbeeld dat u buikpijn of een zere 

knie heeft. Heeft uw kind iets (in zijn dokterskoffer) waarmee hij u beter kan maken?  

• Misschien is de knuffel van uw kind ook wel ziek. Maak van een schoenendoos een bedje 

voor de knuffel.  

 

Uiteraard zingen we weer veel liedjes o.a: 

Au! Au! Au! Mijn vinger doet zeer,  

plak maar een pleister en ik voel hem niet meer. 

Au! Au! Ik heb pijn in mijn rug, 

plak maar een pleister en doe het dan heel vlug.  

Au! Au! Puk’s arm doet zo’n pijn, geef maar een kusje en Puk voelt zich weer fijn. 

 

Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar ‘s zondags niet.  

‘s Zondags gaat zij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk. 

Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar ‘s zondags niet. 

 

Waar heb je pijn Puk? (op de wijs van ‘Vader Jacob’)  

Waar heb je pijn Puk? Waar heb je pijn, Puk?  

Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? 

 Heb je pijn in je…? Heb je pijn in je…? (vul hier een lichaamsdeel in, bijvoorbeeld 

buik, keel…) Au, au, au! Au, au, au! 

 

Dit zijn mijn wangetjes 

Dit zijn mijn wangen en dit is mijn kin. 

Dit is mijn mond met tanden erin. 

Dit zijn mijn oren, mijn ogen mijn haar. 

Nu nog mijn neus en dan ben ik klaar. 



Leuke boeken, die bij dit thema passen: 

 

Karel in het ziekenhuis  Liesbeth Sleger 

Nijntje in het ziekenhuis  Dick Bruna 

Dikkie Dik pleisters plakken  Jet Boeke 

Moet je hoesten Sam?  Emy Hest 

 

 

Wij hebben er weer zin in en maken er met zijn allen een leuk en leerzaam thema van! 

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

pedagogisch medewerkers terecht! 

 

 

 

Telefoonnummers Onder Moeders Paraplu en De Regenboog: 

Mocht uw peuter door omstandigheden niet naar zijn of haar gebruikelijke groep komen, dan 

kunt u ons dit telefonisch laten weten via een van de onderstaande telefoonnummers: 

Onder Moeders Paraplu  06 20301009 

De Regenboog   06 13717072 

 

 

 

 

 

  

Ter herinnering, de nieuwe openingstijden: 

 

 

Vanaf dinsdag 7 januari zijn wij iedere ochtend tot 

12.30 uur open. Het ophalen van uw peuter is tussen 

12.15 en 12.30 uur (om 12.15 uur wordt de deur 

geopend door het hulpje van de dag). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


