
 
 

 

Uk & Puk aanbod Kindcentrum de Veldkei 

                        

                          Thema ‘Hatsjoe!’ 

 

Weekbrief nr.24 -  27 t/m 31 maart 2023 

 

Activiteiten die we komende week gaan doen:  

Aanbod Bijtjes    

.Knutselen / activiteiten 

*Afgelopen week stond in het teken van fruit eten en benoemen. Op de Bijtjes wordt heel 
gevarieerd en veel fruit gegeten door de kinderen. Benoemen van de soort en het proeven 

is een feestje. Naast het eten maken we ook dagelijks kunst met fruit op de grond.😉 
De komende week maken we een kaart voor zieke PUK. De kinderen kiezen zelf met welke kleur ze 
willen tekenen. 
 

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 

*het potlood – de tekening 



 
 

Aanbod Vlinders & Libellen    

Knutselen / activiteiten 

*Fruitmand maken voor de zieke Puk. Soorten fruit: mandarijn – banaan – sinaasappel – appel. 
*De kinderen leren over gezond en ongezond eten. 
 

Zingen  

Het fruitlied 
Kijk eens naar je appel 
Kijk eens naar je peer 
Kijk naar je banaantje 
Er is nog veel meer 
 
Eet maar lekker op 
Want fruit is gezond 
Stop het niet in je oren 
Maar stop het in je mond 
 
Kijk eens naar je kiwi 
Naar je mandarijn 
Kijk eens naar je aardbei  
Ja, ze smaken fijn 
 
Eet maar lekker op 
Want fruit is gezond 
Stop het niet in je oren 
Maar stop het in je mond 

 

Voorlezen  
* Voorleesboek Hatsjoe! 

 

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 

*De dokter – een kusje geven – het cadeautje – luisteren – de zakdoek – de vinger 
 

Overig 

 
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe! 

 
 
 



 
 

 
 


