
 

 

 

Psz. de Peutertuin, Westfrankelandsestraat 152, Schiedam     t: 06-57925939    e: peutertuin@komkids.nl 

 

Over het thema: 

 

Deze komende weken gaan we aan de slag met het thema Ik ben ziek. Een thema dat juist in de wintermaanden vaak 

een beetje extra tot de verbeelding spreekt... Al spelend gaan we nadenken over hoe je nou eigenlijk ziek wordt, wat 

je kan doen om weer beter te worden en hoe de dokter je hierbij soms kan helpen. Al spelend leren de kinderen ook 

bij dit thema weer allerlei nieuwe woordjes, oefenen ze met samenspelen en werken we ook nog aan allerlei 

vaardigheden bij bijvoorbeeld de creatieve activiteiten. 

We hebben verschillende boekjes bij het thema gezocht die meehelpen om het spel te verdiepen: 
 

Wat lezen we? 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ziek zijn en de dokter zijn veel boekjes verkrijgbaar. De boeken zullen dan ook een belangrijke plek binnen dit 

thema innemen. De boeken hierboven gebruiken wij om voor te lezen en gaandeweg leren de kinderen zo ook veel 

woorden die bij dit thema horen. Misschien vindt u het leuk om ook wat boekjes bij dit thema in huis te halen? 

Neem dan vooral ook eens een kijkje in de bilbliotheek. Het abonnement is voor kinderen tot 18 jaar gratis! 

 

Wat zingen we? 

 

Bij het thema zingen wij verschillende liedjes. Zowel over ziek zijn als over het eigen lijf. Voorbeelden hiervan zijn 

bijvoorbeeld ‘Hoofd, schouders, knie en teen’, of ‘twee handjes op de tafel.’ Andere, wat onbekendere  liedjes zijn: 

Themabrief 
Ik ben ziek! 

Januari-Februari 2018 

 

 

 

 



 

Ik ging laatst naar de dokter toe (op de melodie van: Ik stond laatst voor een poppenkraam) 

Ik ging laatst naar de dokter toe, tra la la 

Ik ging toen samen met mijn moe, tra la la 

De dokter zei:”zeg jij eens a, dan kijk ik nu je keeltje na” 

Zeg jij nu maar eens a, 3x  

 

Opa Bakkebaard 

Opa Bakkebaard heeft een huisje, 

En in dat huisje daar is hij ziek. 

Opa Bakkebaard heeft een huisje, 

Maar hard werken kan hij niet. 

Hij heeft zo'n pijn in z'n keeltje, in z'n keeltje, 

Hij heeft zo'n pijn, zo'n pijn in z'n keel. 

 

Au au au au, dokter komt u gauw  link naar mp3 

 

Au, au, au, au,  

dokter komt u gauw 
 

 

Au, au, au, au, dokter komt u gauw? 

‘k Heb mijn grote teen gebroken 

En mijn hand in ’t vuur gestoken 

Au, au, au, au, dokter komt u gauw? 

 
 

Wat spelen we? 

 

In de huishoek spelen we dat er een zieke is die misschien een dokter nodig heeft en de themahoek wordt 

omgetoverd tot een doktershoek en apotheek. Daar gaan de 'patiënten' dan naartoe om aan de dokter te vragen wat 

er aan de hand is. Soms moet er van alles onderzocht en opgemeten worden en soms moet er ergens een verbandje 

omheen. Ook kunnen ze naar de apotheek gestuurd worden voor bijvoorbeeld een hoestdrankje of misschien wel 

pillen. Op een speelse manier leren de kinderen zo de verschillende lichaamsdelen te benoemen, gebruik te maken 

van hulpmiddelen zoals een meetlat of een weegschaal en leren ze de verschillende instrumenten kennen die een 

dokter gebruikt. Waar is nu eigenlijk bijvoorbeeld dat ding voor, dat je in je oren moet steken? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUJ5Zqc_fEY
http://www.mariebogaert.com/dirk/resources/1-BaLO-2011/Zangbundel/Mp3/abc/Au-Au-Au-1.mp3
http://www.liedjeskist.nl/midi/hoepeltje/069 Au, au, au, dokter komt u gauw.MID


Wat maken we? 

 

Tijdens deze periode zullen we spullen maken die we kunnen gebruiken in de dokterspraktijk. Denk hierbij aan een 

meetlat, zodat de kinderen kunnen kijken hoe lang ze zijn, waardoor ze verschillen zien tussen de lengtes ('wie is het 

grootst en wie het kleinst?') Ook maken we pilletjes van klei, bouwen we het ziekenhuis na van blokken en proberen 

we onszelf te tekenen, liggend in bed. We leren zo niet alleen omgaan met hoeveelheden en getallen en ruimtelijk 

inzicht, maar werken ook aan de grote en kleine motoriek. 
 

Welke woordjes leren we? 

 

Zomaar wat woorden die tijdens het spel aan bod zullen komen: 

ziek zijn 

het bed 

de dokter 

de zuster 

de verbanddoos 

de thermometer  

de stethoscoop 

het drankje 

de pilletjes  

de oorkijker 

het spuitje 

de pleister 

het verband 

de apotheek 

de ambulance 

het consultatiebureau 

pijn 

slapen 

verdrietig 

enzovoort.... 
 

Daarnaast zoeken we ook weer zoveel mogelijk bijpassende LOGO3000-platen uit voor aan de muur. 
 

Leuk voor thuis: 

Hieronder staan een aantal linkjes naar een filmpje en twee liedjes. Op deze manier kunt u thuis samen met uw kind 

het thema meebeleven. Mocht u nog leuke ideeën hebben over wat bij dit thema past, dan horen wij dat uiteraard 

graag! 
 

Filmpje: Nijntje is ziek 
 

Liedje: Rode stippen - Zandkasteel 
 

Liedje: Ziek 

https://www.youtube.com/watch?v=5oeMlIqSH14
https://www.youtube.com/watch?v=pKP0dO2XtlE
https://www.youtube.com/watch?v=R0AzYZnlTMA


En verder: 

 

Hello / goodbye 

Esmira komt vanaf nu bij ons spelen en in februari zal Aisa starten. Welkom allebei! 

Cataleya wordt juist deze maand vier en gaat door naar de basisschool. Veel plezier daar, wij gaan je missen! 

 

Logeerbeer Sam 

In de Peutertuin hebben we een beer. Beer Sam. Beer Sam vindt het leuk om te komen logeren. Iedere keer bij een 

ander kindje. En wíj vinden het dan leuk dat de volgende keer dat dat kindje in de Peutertuin komt, Beer Sam ook 

weer mee terug komt en er dan iets leuks in het avonturenboek van Sam staat. Een verhaaltje of een foto (die jullie 

ook naar ons kunnen mailen of appen zodat wij het uitprinten!) of een tekening. Gewoon, iets leuks. Zodat telkens 

een ander kindje bij ons in de kring kan vertellen over zijn/haar avontuur met Beer Sam. Beer Sam heeft altijd een 

koffertje bij zich. Met zijn pyamaatje en een dekentje, zodat hij altijd een plekje heeft om te slapen. En een paar 

spulletjes die bij het thema passen. Dit keer zijn dat spulletjes van de dokter.  Beer Sam vindt het leuk als hij samen 

met uw kind naar een verhaaltje mag luisteren. Misschien nu wel een verhaaltje over Beer Sam zelf:  

Moet je zo hoesten, Sam?  Het papieren boekje is helaas niet meer zo makkelijk te krijgen, 

maar als u op de link klikt, volgt het filmpje vanzelf ;-)  Maar een ander verhaaltje mag 

natuurlijk ook. We zijn benieuwd naar de nieuwe avonturen van Beer Sam! 

 

Verjaardagen:  

12 januari: Sem wordt 3 

25 januari: Cataleya wordt 4 

17 februari: Esmira wordt 3 

 

Bijzondere data: 

dinsdagavond 16 januari om 19.30 uur: een workshop over de spraak- en taalontwikkeling tot 4 jaar in Bibliotheek 

de Korenbeurs - door Anja van Vliet van het Centrum voor Jeugd en Gezin, in samenwerking met Jenny Maarschalk 

van de Bibliotheek Schiedam. Deelname is gratis, wel graag even aanmelden via advieswinkel@komkids.nl ! 

woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari: Nationale Voorleesdagen 

 
 

 

De Peutertuin is dicht: 

Vrijdag 2 februari: studiedag 

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6u3cqR9i6Q&list=PLlrIz-Zr6Ii2ohRwEvX6RONKZNiiNFtPY
http://www.komkids.nl/agenda/workshop-spraak-en-taalontwikkeling.html
mailto:advieswinkel@komkids.nl
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

