
Nieuwsbrief ‘Ik en mijn familie’ 

In dit thema staat familie centraal. Ze ontdekken welke mensen 
bij hun familie horen zoals opa’s, oma’s, broertjes, zusjes etc. De 
groep hadden we ingericht als woonkamer waar de kinderen in 
konden spelen. Ook lagen er op de groep verschillende soorten 
schoenen en kleding waarmee de kinderen konden spelen zoals 
hakken van mama, overhemd van papa etc.  

Week 1. 
In de eerste week hebben we het begrip familie geïntroduceerd. Bijna alle ouders hadden 
een familieboom gemaakt en meegenomen. Aan de hand van deze boom hebben de 
kinderen vertelt over de mensen die op de foto staan. Daarnaast hebben we het ook gehad 
over wie er bij hun thuis wonen. De familiebomen hebben we op ooghoogte opgehangen in 
de kast, daardoor konden de kinderen tussen het spelen door naar de foto’s kijken. Dat 
vonden ze erg leuk! 

Als knutselactiviteit hebben we foto’s verknipt als puzzel. Zo konden ze een puzzel maken 
van zichzelf.  

Week 2. 
In de tweede week lag Puk in het babybedje, hij is een baby geworden. Wat moeten we dan 
doen? We hebben met zijn allen een flesje uit de kast gepakt, een slabbetje, een speentje, 
een knuffeltje en een klein luiertje. Daar hebben we mee gespeeld. Ze waren allemaal erg 
lief voor baby Puk. De rest van het thema hebben we deze spullen op de groep gehouden 
zodat ermee gespeeld kon worden.  

Week 3. 
In de derde week hebben we Puk in bad gedaan. Samen hebben we bedacht wat we 
allemaal nodig hebben om in bad te gaan. Een handdoek, zeep, schone luier, schone romper 
en een washandje. We hebben Puk weer lekker schoongemaakt en nieuwe kleertjes 
aangedaan. De kinderen hebben heel goed geholpen! 

Week 4. 
In de vierde week hebben we het over huisdieren gehad. Er lagen knuffeldieren die de 
kinderen mochten aaien. We hebben besproken welke dieren er op de grond lagen, een 
konijn, een hond en een poes etc. De gebaren kenden de meeste kinderen ook al goed. Ze 
hebben ook de dieren nagedaan en verteld of ze thuis ook een dier hebben wonen.  

In deze week hebben we ook huisdieren geknutseld. De kinderen mochten kiezen tussen een 
poes en vissen in een vissenkom. 

Week 5.  
In de laatste week mochten de opa’s en oma’s op bezoek komen bij de kinderen. Wat was 
dat gezellig!  

Het volgende thema is ‘Eetsmakelijk’. 
 

Liefs, 
Sandra, Trudi en Muriël 

https://www.pinterest.com/pin/311874342919889907/

