
Nieuwsbrief Papegaaitjes, mei 2017  

 

 

Het thema “Ik en mijn familie zit er al weer op. En wat was het weer een leuk thema. 

Allereerst wil ik alle ouders bedanken voor het maken van de stamboom.  

Ik kon natuurlijk ook niet achterblijven en had op het themabord ook een stamboom 

gemaakt met de familie van onze Puk.  

 

In de eerste week begonnen we met de introductie van het nieuwe thema. De 

gemaakte stambomen werden getoond en ieder kind mocht vertellen wie er allemaal 

op de foto’s stonden. De kinderen waren allemaal enthousiast en kletsten honderduit 

over hun familie. Na deze lange, maar ontzettend leuke bespreking kregen alle 

stambomen een plekje in het lokaal. De kinderen gingen gedurende het thema 

geregeld een kijkje nemen bij de stambomen. Het was een groot succes!  

Maar dit was nog niet alles, ieder kind kreeg een persoonlijke puzzel van zichzelf, die 

zij op een A4’tje mochten plakken. Zelfs de kinderen die niet zo van puzzelen 

houden, vonden dit heel leuk om te doen. Uiteraard werden deze fotopuzzels 

allemaal opgehangen in het lokaal. Het lokaal kwam al echt in familiesferen.  

Bij dit thema hadden we ook een werkblad gemaakt, waarbij de kinderen de 

familieleden van groot naar klein of van klein naar groot moesten plakken. 

 

Naast al dit harde werken was er ook nog tijd voor ontspanning. De kinderen konden 

heerlijk spelen in de speciaal ingerichte babyhoek, waar zij vadertje en moedertje 

speelden. 
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In de tweede week hebben we fotolijstjes gemaakt van zoutdeeg. Een leuke activiteit 

waarbij de kinderen konden experimenteren met het zoutdeeg, rollen, kneden, 

vormpjes maken en proeven, maar dit deeg smaakte toch niet zo lekker als 

koekjesdeeg. Toen de fotolijstjes klaar waren gingen ze nog enkele uren in de oven 

en daarna mochten de fotolijstjes geverfd worden. In de fotolijstjes deden we….??? 

Dit gaan we nog niet verklappen, het is namelijk een verrassing voor de moeders 

onder ons. Nog even geduld hebben. 

We hebben in deze week ook een nieuw opzegversje geleerd; 

  

 

 
 

De kinderen mochten bij dit versje ook zelf vingerpoppetjes maken. En wat is er nu 

leuker om met je eigen gemaakte vingerpoppetjes het versje op te zeggen. 

Het was ook weer tijd om nieuwe gebaren aan te leren, die bij dit thema hoorden. Ik 

blijf mij verbazen hoe snel kinderen dit oppakken.  

 

Natuurlijk hebben we ook boekjes gelezen en gezongen over het thema familie. Wat 

denkt u bijvoorbeeld van het liedje “In Holland staat een huis”. Iedere keer moesten 

wij een kind benoemen die in dat huis woonde.  U kunt zich wel voorstellen met 

ongeveer 25 kinderen op de groep, hoe vaak wij dit gezongen hebben. 

 

In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis, ja, ja 
Van je singelade singelade hopsasa 

In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis  

In dat huis daar woont (naam kind) 

In dat huis daar woont (naam kind) 
In dat huis daar woont (naam kind), ja, ja 

Van je singelade singelade hopsasa enz. enz. 
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Na een druk en gezellig Paasweekend, was het alweer tijd voor de derde week van 

het thema. 

Puk ging in deze week met de trein naar oma. De kinderen wilden ook graag mee, 

dus we maakten een trein door allemaal stoeltjes achterelkaar te zetten. Om het 

helemaal echt te maken, hadden we voor ieder kind een ov-kaartje gemaakt met hun 

eigen pasfoto erop. Eerst speelden wij als conducteur en machinist en later mochten 

de kinderen deze rollen overnemen. Als echte conducteurs werden alle ov-kaartjes 

zorgvuldig gecontroleerd en werd er hard op het fluitje geblazen, toen de trein 

uiteindelijk mocht vertrekken. 

Eerst vertrokken we naar de oma van Puk, maar later mochten de kinderen zelf een 

bestemming kiezen. We zijn o.a. in de dierentuin, Efteling, Mc Donalds en Monkey 

Town geweest. Zo kom je nog eens ergens! 

 

 

Na heel wat kilometers met de trein afgelegd te hebben, was het tijd voor een 

knutsel. En wat is er nu leuker om zelf een trein te knutselen. Alle kinderen gingen 

vol enthousiasme aan de slag. Toen de trein helemaal af was, mochten ze nog een 

foto van hun zelf opplakken, zodat het net leek of zij in de trein zaten. 

Uiteraard hebben we ook liedjes over de trein gezongen en voor de 3+ kinderen was 

er nog een werkblad met treinen, waarop zij beginnende schrijfoefeningen konden 

maken. 

In de vierde week hebben we geleerd hoe we een baby moesten verzorgen. Dit 

hebben we uiteraard geoefend met een babypop en dit was maar goed ook. De 

babypop werd uit zijn kleertjes geholpen en daarna in een warm badje gestopt met 

flink wat sop. De babypop werd grondig gereinigd, het koppie van de babypop 

verdween een aantal keren helemaal onder water. Spelen met water vinden kinderen 

altijd ontzettend leuk, het kon dan ook voor de kinderen niet lang genoeg duren. 

Maar het was nu echt tijd om de babypop uit het badje te halen. De babypop werd 

door de kinderen afgedroogd en de kinderen zelf konden ook wel een handdoekje 

gebruiken door al dat gespetter. De babypop kreeg weer een luier om een schone 

kleertjes aan. En nu was het tijd voor een flesje en daarna werd de babypop door de 

kinderen in bed gelegd.  
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Bij deze activiteit hadden we ook nog een knutsel. De kinderen mochten met 

waterverf een kleurplaat van een baby in bad verven en sopbellen stempelen. 

Deze week werd ook onze koning 50 jaar en dit mochten we natuurlijk ook niet 

vergeten. We hebben met de kinderen mooie koningsmutsen gemaakt. 

In de vijfde tevens laatste week van het thema hebben we honden en poezen 

geknutseld. Huisdieren horen tenslotte ook een beetje bij het thema familie.  

Het thema hebben we afgesloten met een bezoek van de opa’s en oma’s op de 

groep. 

 

 

 

 

De opa’s en oma’s kregen een kleine indruk wat hun kleinkinderen hier zoal doen op 

het kinderdagverblijf. De opa’s en oma’s kwamen om 9.30 uur binnen. Het moment 

waarop wij altijd met de kinderen aan tafel gaan om fruit te eten. De kinderen vonden 

het heel leuk, dat de opa’s en oma’s op bezoek waren. De kinderen zongen uit volle 

borst het fruitlied en lieten zich van hun beste kant zien. Ze waren nog nooit zo rustig 

geweest. Na het fruit was het tijd voor een boekje en daarna hebben we nog liedjes 

gezongen. De opa’s en oma’s zongen de liedjes ook gezellig mee. Daarna was het 

tijd voor de plasronde en vervolgens mochten de kinderen buiten gaan spelen en 

afscheid nemen van hun opa’s en oma’s. Het was ontzettend leuk om al die opa’s en 

oma’s op de groep te mogen begroeten en volgens mij was dit wederzijds.  

 

Het was weer een ontzettend leuk en leerzaam thema, niet alleen voor de kinderen 

maar ook voor ons. Het is toch iedere keer weer een uitdaging om een thema voor te 

bereiden met nieuwe leerdoelen, activiteiten en leuke knutsels. Maar ik denk dat het 

ook dit keer weer goed gelukt is.  

En er moet mij toch nog iets van het hart, wij beschouwen onze Papegaaitjes 

eigenlijk ook wel een beetje als onze familie.  
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Tijdens het thema hebben Stan en Divina onze groep verlaten en zijn inmiddels 

gestart op de basisschool. Gelukkig mogen we ook weer nieuwe kindjes op onze 

groep begroeten, Fleur, Surfayenne en Lilly. 

          

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog een aantal leuke uitspraken van onze peuters: 

 Divina vraagt waar haar stoomboom hangt? Ze bedoelde eigenlijk haar 

stamboom. 

 Stef heeft met de Pasen, konijnenchocolade gegeten. 

 Jilles was als eerste klaar met eten, omdat hij zijn portie bij een ander kindje 

op het bord had geschoven. 

 Anne-Lique zingt altijd graag liedjes, maar soms kloppen haar songteksten 

nog niet helemaal. Zo nam Kortjakje geen boek met zilverwerk mee, maar 

volgens Anne-Lique een boek vol met schilderwerk. 

 Milan zijn Paaskipje was kapot gegaan, maar gelukkig had Carola nog een 

reserve. Milan vond dit zo lief, dat hij Carola wel kon kussen. 

 Tijdens het voorlezen laat ik een plaatje zien van een box met een baby erin. 

Ik vraag aan de kinderen of zij weten wat dit is. Waarop Evy antwoord een 

kooi.  
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