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Over het thema: 
 

Voor peuters is het voelen aan en experimenteren met allerlei materialen een leuke bezigheid. Daarom is zand en 

water bijvoorbeeld ook een leuke combinatie: als zand nat is kan je er van alles mee bouwen. Maar er zijn natuurlijk 

nog veel meer materialen waar je wat mee kunt maken: kurk en prikkertjes, touw, keukenrollen, houtjes, noem maar 

op. Al doende ontwikkelen kinderen hun motoriek en kunnen ze zelf uitvinden wat ze wel of niet mooi vinden. 

Bovendien leren ze dat iets maken niet alleen op het platte vlak hoeft te zijn met lijm, kleuren en papier, maar dat 

het veel ruimtelijker kan. Het komende thema staat dus helemaal in het teken van kunst, dingen maken, het museum 

en wat daar allemaal bij komt kijken. 
 

Wat lezen we? 

 

Blauwtje en geeltje gaat over twee vriendjes, die groen worden als ze elkaar omarmen. Zo kom 

je vanzelf op ideeën om op allerlei manieren kleuren te mengen. Dat kan bijvoorbeeld niet 

alleen met verf op papier, maar ook in water of met andere materialen. We gaan er de 

komende tijd veel mee experimenteren! 

 

In Nijntje in het museum blijkt dat Nijntje nog helemaal niet te klein is om mee te gaan naar 

het museum. Daar zijn allerlei leuke dingen te zien: schilderijen, maar ook beelden. Dingen die 

net echt zijn, maar soms ook helemaal niet. Uiteindelijk wil Nijntje zelf later ook kunstenaar 

worden. En misschien worden onze peuters dat ook wel?! 
 

Andere boeken die leuk bij dit thema passen zijn bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedjes en versjes 

 

Bij dit thema zijn allerlei leuke liedjes en versjes te vinden, bijvoorbeeld de liedjes 

Kunst, Met mijn stift kleur ik alles rood en Mijn eigen schilderij .  

Themabrief 
Kijk eens wat ik maak! 
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VKV - peutergroep

 

mailto:kindcentrumdewieken@komkids.nl
https://schooltv.nl/video/kunst-liedje-uit-koekeloere/
https://schooltv.nl/video/met-mijn-stift-kleur-ik-alles-rood-een-liedje-uit-het-zandkasteel/
https://schooltv.nl/video/mijn-eigen-schilderij-liedje-uit-koekeloere/
http://www.ankh-hermes.nl/media/catalog/product/cache/23/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/l/blauwtje_en_geeltje_isbn_9789020202649_1_1388546281.jpg


Of deze versjes: 
 

Dag blauw zegt geel 

Dag geel zegt blauw 

Ik maak een andere kleur van jou 

Ze gaven elkaar een zoen 

en werden allebei groen! 

 

     Een beetje rood en ook wat geel 

     doe ik op mijn penseel. 

     Een veegje hier, een likje daar en 

     een kloddertje in mijn haar... 

     Ik ben een echte kunstenaar! 
 

Wat spelen we? 

 

De kinderen gaan als echte kunstenaars aan de slag en dan is het natuurlijk leuk om dat zelfgemaakte werk te kunnen 

laten zien aan anderen. Na verloop van tijd zal de themahoek dus veranderen in een museum. We zullen aan de hand 

van het boek Nijntje in het museum nadenken over wat er allemaal in een museum hoort en hoe een museumbezoek 

eigenlijk in z'n werk gaat. Kan je daar bijvoorbeeld zomaar naar binnen of moet je betalen? En als je dan binnen bent, 

mag je dan zomaar overal aanzitten? Spelenderwijs komen we erachter! 
 

Wat maken we? 

 
De kinderen verzinnen van alles en vertellen vaak hele verhalen over hun kunstwerken. 

Hoe het kunstwerk eruitziet doet er eigenlijk niet eens toe: het gaat om de fantasie van 

de kinderen en het nadenken over hoe ze het aan gaan pakken. Ook is het leuk om met 

verschillende technieken te werken – bijvoorbeeld verven met knikkers! De komende 

tijd zal vooral in het teken staan van experimenteren met verschillende materialen en 

gaandeweg ontdekken wat je ermee kunt doen. 

 

Welke woorden leren we? 

 
Vanuit de boekjes, maar ook tijdens het spel en het maken van de kunstwerken, leren de kinderen spelenderwijs weer 

allerlei nieuwe woorden. Denk aan het penseel  of de lijst  of de tentoonstelling of het standbeeld. En zo zijn er 

natuurlijk nog veel meer woorden die bij dit thema aan bod komen. Soms bedenken de kinderen ook zélf woorden die 

erbij horen of verzinnen ze ter plekke nieuwe woorden. We maken hiervan vaak een 'woordweb' met woordplaatjes 

en we zullen hierbij weer zoveel mogelijk bijpassende LOGO-platen en activiteiten uitzoeken.  

 

Doen jullie mee? 

 

Voor de kinderen is het natuurlijk leuk als ze thuis ook dingen tegenkomen rond dit thema. Dus misschien heeft u ook 

wel leuke boekjes die over kunst of creativiteit gaan, of vindt u het leuk om samen met uw kind bijpassende liedjes 

en filmpjes op YouTube op te zoeken.  



En misschien zijn er wel ouders die zélf creatief aangelegd zijn en bij ons eens langs willen komen om samen met de 

peuters wat te maken? We zouden dat erg leuk vinden! Ook kosteloos materiaal waar we wat mee kunnen maken s 

natuurlijk van harte welkom. 

 

En verder: 

 

Hello / goodbye 

Heavenly is net vier geworden en gaat dus naar de basisschool. Op de laatste zondag van de meivakantie (10 mei) 

wordt Hussein 4. Ook hij gaat dan naar de basisschool. We wensen hun daar (alvast) veel plezier! Nieuw gestart zijn 

Anneke en Aleksandra en ook James en Gilanio komen daar nog bij. Welkom allemaal!  

 

Social Schools 

Zoals jullie weten, kunnen we sinds kort ook berichtjes op de Social Schools-app plaatsen die alleen voor jullie als 

peuter-ouders bedoeld zijn. Het is dan natuurlijk wel leuk als u alle berichtjes ook daadwerkelijk kunt zien na de 

koppeling. Lukt het niet om de app te installeren of om uzelf aan onze groep te koppelen? Laat het ons dan weten, 

dan kunnen we misschien helpen! 

 

Jarigen: 

16 maart: Vladimir wordt 3 

7 mei: Anneke wordt 3 

10 mei: Hussein wordt 4 

 

 Bijzondere data: 

 Donderdag 12 maart: bibliotheekmedewerker op bezoek > digitaal prentenboek 

 Vrijdag 20 maart: Nationale Pannenkoekendag 

 Maandag 30 maart: schoolfotograaf 

 Donderdag 9 april: Paasfeest 

 Vrijdag 17 april: Koningsspelen 

 Maandag 11 en dinsdag 12 mei: koffie-inloop 

 

We zijn gesloten.... 

 Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei >> Meivakantie 

 (LET OP: de school is op Goede Vrijdag, 10 april, gesloten. Wij niet, in tegenstelling tot eerdere berichten!) 

 

 


