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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Familie van Peuterplein. We praten, lezen, zingen en 
spelen over allerlei dingen die met familie te maken hebben. Alle mensen die belangrijk kunnen 
zijn in een familie of gezin komen aan bod. Maar ook de dingen die je samen doet met familie, zoals 
feestjes en op bezoek gaan bij elkaar.

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen 
te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders 
weten waar zij op de groep mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Familie thuis
Bekijk samen foto’s van uw familie of gezin. Laat uw kind de namen noemen van de mensen op de 
foto’s of laat uw kind de mensen aanwijzen terwijl u de naam opnoemt. Stel vragen zoals: Wie is 
jouw oma op deze foto? Waar zie je oom Noa? Waar is opa? Heb je tante Eli gezien? Laat uw kind 
een foto uitkiezen voor de familietafel in de groep. 

Familieknuffels 
Zoek met uw kind een aantal knuffeldieren uit die samen een familie mogen zijn. Laat uw kind 
bepalen welke rollen de verschillende knuffels krijgen: opa, oma, vader, moeder, broers en zussen… 
Zet de familie naast elkaar neer, zoals ze bijvoorbeeld op een foto zouden gaan. Zet ze aan tafel, 
omdat ze moeten eten. Of is er een knuffelfamilielid jarig misschien? Stimuleer uw kind om een 
situatie na te bootsen die past binnen uw eigen gezin. Maak een foto van de knuffelfamilie voor uw 
kind. 

Familiespelletje
Doe eens een spelletje aan tafel met zoveel mogelijk aanwezige gezinsleden. Neem een eenvoudig 
spel zoals memory of domino. Speel het spel samen. Als het spel te moeilijk is voor uw kind, geef het 
dan een rol door bijvoorbeeld steeds de dobbelsteen te laten opwerpen of de kaartjes uit te laten 
delen. Leg tijdens het spel de nadruk op de relaties met elkaar aan de speltafel: Nu is je broer aan de 
beurt. Geef de kaart maar aan je vader. Maar neem bovenal de tijd om even samen dit spel te spelen.
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Familie op internet
•  Zoek eens bij ‘afbeeldingen’ op www.google.nl op familiefoto. Bekijk samen met uw kind de 

verschillende foto’s. Probeer samen te raden wie de vader, de moeder, oma’s of opa’s zijn.
•  De app Families 1 van Myfirstapp.com bevat spelletjes die over families gaan. In deze app ‘slepen’ 

kinderen bijvoorbeeld de juiste persoon naar een gezin. Vanaf 2 jaar. Geschikt voor iPhone en iPad.

Samen lezen over familie
•  Bij oma en opa door Guido van Genechten. Uitgeverij Clavis. Er zijn ook boekjes over papa en 

mama (Lieve papa, Lieve mama). Deze boekjes zijn vaak te koop bij supermarkten en drogisten.
• Domientje en haar familie door Yvonne Keuls. Uitgeverij Leopold.
• De zomer van de familie muis door Liesbeth Slegers. Uitgeverij Clavis.
• Broertje te koop door Marian de Smet. Uitgeverij Clavis.

Thuisopdracht Familie 
Stuur samen met uw kind een kaart naar een familielid. Bij deze brief vindt u een werkblad met 
daarop een kaart afgebeeld. Knip deze uit. Laat uw kind bepalen wie de kaart krijgt. Schrijf samen 
met uw kind op voor wie de kaart is. Misschien kan uw kind vertellen welk bericht er op de kaart 
moet komen te staan. Laat uw kind tekenen op de voorkant van de kaart. Plak een postzegel op de 
kaart en breng hem samen naar de brievenbus bij u in de buurt. Laat uw kind in de groep vertellen 
naar wie de kaart gestuurd is.
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Tip: print dit blad op stevig papier
•  Knip de kaart uit en schrijf deze naar een familielid. Laat uw kind bepalen wie de kaart krijgt.
•  Schrijf samen met uw kind op voor wie de kaart is en schrijf er een bericht op. 
•  Laat uw kind tekenen op de voorkant van de kaart. Plak een postzegel op de kaart en verstuur 

hem met de post. Laat uw kind de kaart in de brievenbus doen. 


