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         Boeken

Nieuwsbrief
 
25 MAART 2019

             Peuteropvang De Kikker
Thema: Naar de bakker

Als wij met een nieuw thema beginnen krijgt u als ouder deze 
bijbehorende nieuwsbrief. In deze brief staat wat wij allemaal gaan 
doen, welke woorden horen bij het thema, welke boekjes u kunt lezen, 
wat leuk is om thuis te doen enz. Een thema duurt ongeveer 5 á 6 
weken. Op de volgende bladzijde staat welke ontwikkelingsgebieden er 
aan bod komen en hoe ik dit omzet in spel. Mocht u leuke ideeën 
hebben voor mij dan hoor ik het graag. Veel plezier met het thema.

             Beste ouders 

Lezen is erg 
belangrijk voor 
peuters. Voorlezen 
is belangrijk voor 
de taal-
ontwikkeling. 
Peuters verruimen 
hierdoor hun 
woordenschat. 
Peuters kunnen 
gratis lid worden 
van de bibliotheek. 
In de bibliotheek is 
een ruime keus 
aan boeken en u 
kunt een boek 
uitkiezen die past 
bij het niveau of de 
interesses van uw 
kind.



Taalontwikkeling:                                                                                                                      
Bij elk thema besteden we veel aandacht aan de 
taalontwikkeling, o.a. in de vorm van voorlezen, 
zingen en samen spelen met de themagerichte 
materialen. Zo maken wij als eerste een bakkerij 
met zoveel mogelijk echte materialen zoals, 
mengkom, garde en een maatbeker. Daarna komt 
er een winkel bij zodat het brood en andere 
producten ook verkocht kunnen worden. Elk 
dagdeel zijn er meerdere activiteiten die met het 
thema te maken hebben. Bij het thema naar de 
bakker gaan wij echt brood bakken. Daarbij 
worden bepaalde woorden benoemd zoals bakker, 
bakken en mixen. Deze woorden worden op 
verschillende manieren en momenten gebruikt.

Sociaal/emotionele ontwikkeling:                                                                                         
De peuters kunnen samen spelen in de ingerichte bakkerij. Samen spelen kan nog best lastig zijn, 
daarom speel ik regelmatig mee om het spel en het samen spelen te begeleiden. Zo leren peuters 
om te delen en op hun beurt wachten, ze leren zo ook hun grenzen aan te geven.

Spelontwikkeling:                                                                                                                    
In het thema “Naar de bakker” komt de spelontwikkeling ruim aan bod. Spel is erg belangrijk voor 
peuters. Spelen is leren. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan. In de eerste weken speel ik 
veel mee zodat ik in kan spelen in hun behoefte, maar ook om het spel te begeleiden. Door ze soms 
wat te sturen kunnen peuters zien hoe ze bepaalde materialen kunnen gebruiken, wat ze kunnen 
doen in de bakkerij. Ik probeer zoveel mogelijk verschillende spelvormen aan te bieden zodat alle 
peuters tot hun recht komen.

Rekenvaardigheden:                                                                                                         
Peuters hoeven natuurlijk nog niet te kunnen rekenen, maar het is wel belangrijk dat ze in aanraking 
komen met rekenvaardigheden. Zo gaan wij broodjes tellen die de peuters zelf hebben gemaakt. 
Hoeveel taartjes passen er in een grote of kleine doos? Ook begrippen zoals veel/weinig en vol/leeg 
komen aan bod. 

Motorische ontwikkeling:                                                                                                        
Dit komt aan bod met het maken van brooddeeg, croissantjes enz. Wij gaan ook brooddeeg (zout) 
maken waar de kinderen gewoon lekker mee kunnen spelen, zoals kneden, rollen en vormen 
uitsteken. Wij gaan ook een oven maken van grote blokken, daarin kunnen de peuters dan nep 
broodjes in bakken.

Zintuigelijke ontwikkeling:                                                                                                    
Het leukste aan dit thema is dat peuters echt mogen proeven, wat vinden ze lekker en wat vinden ze 
niet zo lekker? Wat vinden andere peuters lekker en vind ik dat misschien ook lekker? 
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THUIS 

Het is erg leuk om thuis verder te gaan met het thema “Naar de 
bakker”. Door de woorden die wij benoemen op de peuteropvang 
ook thuis aan bod te laten komen, zullen peuters 
het veel beter kunnen onthouden. Ook leren ze 
dat een woord in verschillende situaties en 
plekken voorkomen. Ga bijvoorbeeld eens naar 
een andere bakker, of bak thuis met uw peuter 
een ander soort brood, zodat uw peuter weet dat 
er verschillende soorten broden zijn. Mocht u 
thuis een kinderkeukentje hebben dan kunt u 
daar ook spullen in leggen die te maken hebben 
met de bakker. Soms is het leuk om dan de 
spullen die normaal in het keukentje liggen weg 
te halen en er nieuwe spullen en materialen neer 
te leggen. Zo hebben ze een keer wat anders om mee te spelen en 
wordt het niet te vol, waardoor ze beter tot spel komen. Ook is het 
leuk om thuis wat lekkers te bakken zoals kleine cupcakes of een cake.

 Themawoorden 

De bakker             
De bakkerij  
De oven             
Brood bakken  
Het brood         
De taart            
De croissant      
De cupcake    
Het meel             
De boter               
Het water           
De winkel            
De etalage       
Verkopen       
Verkopen    
Betalen        
Geld              
Kopen                 
De mixer           
De garde             
Het mes              
De lepel          
De beslagkom            
De vormpjes         
De bakplaat 
mengen    
bakken        
Proeven       
lekker           
vies                      
veel/weinig    
vol/leeg     
smeren              
De boter           
Het beleg              
De kaas                
De worst         

High tea als afsluiting                                                                                                       
De laatste dag van het project wil ik met de peuters op een leuke manier 
afsluiten. Wij gaan op de peuteropvang iets lekker maken. U mag een half 
uurtje eerder komen zodat wij het project samen kunnen afsluiten. Ook mag 
u thuis met uw peuter iets maken voor de high tea.

Thuis



 4


