
 
 

 

Uk & Puk aanbod Kindcentrum de Veldkei 

                        

                          Thema ‘Hatsjoe!’ 

 

Weekbrief nr.23 20 t/m 24 maart 2023 

 

Activiteiten die we komende week gaan doen:  

 

Aanbod Bijtjes    

.Knutselen / activiteiten 

*Fruitmand. We maken voor zieke Puk een bordje met verschillende soorten fruit. We benoemen 
het fruit en kijken wat de kinderen wel en niet lekker vinden. 

 

Voorlezen (sociale emotionele ontwikkeling)  

* Anna eet graag fruit van Kathleen Amant 

 

Zingen 

Appel, peertje en banaan (zie YouTube) 
Appel, peertje en banaan 
Fruit dat moet je eten 
Stop het nu maar in je mond 
Fruit dat is gezond 
 
Appel, peertje en banaan 
Fruit dat moet je eten 
Stop het nu maar in je mond 
Fruit dat is gezond. 
 
Dit is een appel en dit is een peer 
Dit is een banaan en er is nog meer 
Ga maar lekker eten, want eten is gezond 
Stop het niet in je oren, maar in je mond 

 

Woordenschat 

*de banaan – de mandarijn – het fruit 



 
 

Aanbod Vlinders & Libellen    

Knutselen / activiteiten 

*Naar de dokter. Het doel is bewust worden van lengte, gewicht en eigen lichaam door middel van 
verschillende activiteiten. 
 

Zingen 

Hoofd, schouders, knie en teen  
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen. 
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen. 
Ogen oren puntje van je neus. 
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen. 
 
 

Versje 

Kleine Puk wat is dat nou 
Je zit te bibberen van de kou 
Zit te niezen en te proesten 
En dan moet je ook nog hoesten 
 
Dokter, dokter kom eens gauw 
Puk die heeft een flinke kou 
Hij kijkt in zijn keeltje en oren 
En wil ook zijn longen horen 
 
De dokter geeft een goede raad 
Zorg dat Puk naar bed toe gaat. 
En geef een drankje in zijn mond 
Dan is Puk zo weer gezond. 

 

Voorlezen  

* Nijntje speelt dokter van Dick Bruna 

 

Bewegen  
*De kinderen krijgen opdrachten om te bewegen met ledematen om hen op deze manier bewust 
te maken van hun lichaam. Voorbeeld: Ga op één been staan, zwaai met je arm, stamp met je 
voet. 
 

Woordkaarten 

*Het hoofd – de neus – de buik – de arm – de rug – het been 
 

Overig 

Re-integreren 
Juf Wilma gaat op advies van de bedrijfsarts steeds een beetje meer re-integreren. Dit betekent 
dat ze per 20 maart elke week op maandag en donderdag  3 uur op de Vlindergroep komt werken.  
 
Krentenbaard en Hand-, voet- en mondziekte 



 
 

Op dit moment heerst er onder de kinderen Krentenbaard en Hand-, voet- en mondziekte. 
Voor beide ziektes hoeft een kind niet thuis te blijven, kinderen kunnen gewoon naar de opvang 
komen. Beide ziektes zijn al besmettelijk voordat de verschijnselen optreden. 
 
Wat kun je doen? 
Krentenbaard 

• Voorkom verspreiding door te hoesten en te niezen in een papieren zakdoek of elleboog. 
Gooi het zakdoekje daarna direct weg. 

• Laat je kind regelmatig de handen wassen met water en zeep. En doe dit zelf ook. 

• Vermijd contact met vocht van de blaasjes van iemand met krentenbaard. 

• Krentenbaard is besmettelijk, overleg met de huisarts als je denkt dat je kind krentenbaard 
heeft. Met zalf geneest krentenbaard sneller en is het na 2 dagen smeren niet meer 
besmettelijk. 

 
Hand-, voet- en mondziekte 

• Voorkom verspreiding door te hoesten en te niezen in een papieren zakdoek of elleboog. 
Gooi het zakdoekje daarna direct weg. 

• Laat je kind regelmatig de handen wassen met water en zeep. En doe dit zelf ook. 

• Vermijd contact met vocht van de blaasjes van iemand met Hand-, voet- en mondziekte. 

• Vermijd contact met ontlasting en maak dagelijks de wc schoon met gewonde 
schoonmaakmiddelen. 

• Maak gebruikt speelgoed dagelijks schoon met gewone schoonmaakmiddelen. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.rivm.nl/hand-voet-en-momdziekte  en/of 
www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard  

 
Zingen met opa Jaap 
Donderdag 16 maart kwam opa Jaap (dit is de opa van Sem) met zijn accordeon liedjes zingen met 
de kinderen van de opvang. Wat was het leuk! Heel erg bedankt voor dit gezellige muzikale 
moment! 

 
 

 
 

Wij wensen iedereen een fijn weekend toe! 
 

http://www.rivm.nl/hand-voet-en-momdziekte
http://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard

