
 
 

 

Nieuwsbrief Puk thema ‘Eet smakelijk’ t/m 2 april 2021 
 
 

In het thema ‘Eet Smakelijk!’ staat eten centraal. De kinderen ruiken en proeven verschillende soorten eten en 
maken zelf ook een paar gerechten. De kinderen praten over eten, of ze iets lekker of niet lekker vinden. Ook 
tafeldekken en de tafel afruimen komen aan bod.  
 
 

Activiteiten: 
Voorlezen: Geit is jarig 
Begeleid spelen: Komen jullie eten? 
Themahoek: restaurant 
Spel (bewegen): 

• Komen jullie eten? 

• Is dit lekker?  

• Appels plukken  
Knutselen:  

• Placemats maken 
Eten en drinken: 

• Fruit eten 

• Spiesjes maken 

• Een feestmaal (afsluiting) 

• Koekjes van eigen deeg 
Verzorging: de tafel afruimen 
Ontdekken: van zaadje tot plantje 

 
 

 

 

 
 

N.B. De pedagogisch medewerkers bekijken per week welke activiteiten op welke dagen het beste passen. 
Hierbij wordt gekeken naar het weer, de groepssamenstelling en welke andere activiteiten er nog op het 
programma staan (bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje).  
 
Waar wordt aan gewerkt?                                                                                                                                                                  

• spraak- en taalontwikkeling                                                                                                                                                 

• sociaal- emotionele ontwikkeling                                                                                                                                                        

• motorische en zintuigelijke ontwikkeling                                                                                                                                              

• rekenprikkels 
 
Hoe doen we dat?                                                                                                                                                                     
0 tot 1,5 jaar (baby’s): ervaringen laten opdoen.                                                                                                                                                        
1,5 tot 2,5 jaar: ervaringen uitbreiden en vaardigheden oefenen.                                                                                                                   
2,5 tot 4 jaar: vaardigheden toepassen en uitbreiden. 
 
Puk en bewegen!  
De dikgedrukte bewegingsleerlijnen komen in dit thema aan bod.  
 
Balanceren  Mikken   Samenwerkingsspelen  Springen 
Klimmen  Jongleren  Inzichtspelen   Stoeispelen 
Zwaaien   Doelspelen  Bewegen op muziek  Hardlopen 
Draaien   Tikspelen       
 



 
 

 

Woorden die benadrukt worden tijdens de activiteiten! De dikgedrukte woorden worden benadrukt bij de 

activiteiten met de baby’s.  

Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Overige woorden 

de appel               de vork 
de banaan            het vormpje 
de beker               de wortel 
de bloem              het zaad 
de boom               het zout 
het bord               het water 
de boter               de worst 
de boterham 
het brood 
de buik 
het ding 
het doekje 
het ei 
het fruit 
het gras 
de grond 
het hapje 
de honger 
de kaas 
het koekje 
de kom 
de komkommer 
de kruimel 
de lepel 
de limonade 
de melk 
de pan 
de paprika 
de pitjes 
het plaatje 
de plant 
de prikker 
de rommel 
het sap 
de schil 
de schort 
de sinaasappel 
de slinger 
de soep 
de suiker 
het tafelkleed 
de tak 
de thee 
de tomaat 
de tuinkers 
de verrassing                 

afruimen (de tafel) 
afwassen 
bakken 
bedenken 
bijten 
bukken 
erin doen 
eten 
groeien 
omschenken 
klimmen 
kneden 
koken 
laten ziet (iets) 
lusten 
meedoen 
mengen 
op je tenen staan 
opdrinken 
(op)stapelen 
plukken 
prikken 
proeven 
raden 
rammelen (van de honger) 
roeren 
ruiken 
scheppen 
scheuren 
schoonmaken 
strooien 
zaaien 
 

alsjeblieft 
bah! 
bruin 
dankjewel 
dun 
een beetje 
eet smakelijk! 
gezond 
groen 
lekker 
hoog 
jarig 
laag 
leeg 
mmm! 
 

 


