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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Huisdieren van Peuterplein. We praten, lezen, zingen en 
spelen over allerlei dingen die met huisdieren te maken hebben. Wat eten ze, wat drinken ze, hoe 
moet je ze verzorgen? Kinderen ontdekken wat huisdieren fijn vinden en dat ze niet per se luisteren 
naar wat je zegt.

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!

Huisdieren buiten
Doe een spelletje met uw kind als u samen onderweg bent: ik zie, ik zie… een hond! Ga samen 
met uw kind op zoek naar zoveel mogelijk dieren op straat: katten, honden en vogels. Houd zelf bij 
hoeveel soorten dieren u samen gezien heeft. Herhaal dit zodra er een dier bij komt. ‘We hebben al 
twee honden gezien en één poes!’

Spelletjes met huisdieren 
Veel speelgoed heeft met dieren te maken: knuffels, puzzels, duplo, plastic dieren. Zoek samen 
met uw kind naar huisdieren in de speelgoedcollectie van uw kind. Uw kind kent zijn speelgoed 
waarschijnlijk het best, dus laat uw kind voorop gaan in de speurtocht. Zoek gericht: Zoek een hond. 
Zoek een poes. Zoek een vogel. Zoek een konijn. Eenmaal een dier gevonden, neem dan de tijd om de 
kenmerken van het dier samen te benoemen. Wat zegt een hond? Waar zit zijn snuit? Aai zijn vacht. 
Hoe klinkt het als een hond gromt?
 
Huisdieren thuis
Is er een huisdier thuis? Laat uw kind het huisdier dan eens een dagje eten geven, borstelen of 
uitlaten. Doe een vraag- en antwoordspelletje waarbij u steeds een vraag stelt: Wat eet onze 
poes? Wat drinkt onze vogel? Waar slaapt de hamster? Laat uw kind het antwoord benoemen en 
aanwijzen. Is er geen huisdier? Kies dan samen een knuffel die het huisdier van uw kind mag zijn. 
Bedenk samen waar het huisdier moet slapen en uit welke bakjes het kan eten. U kunt natuurlijk 
ook eens een huisdier van iemand anders te logeren vragen.
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Huisdierengeluiden
Doe een spelletje met uw kind. De een doet zijn handen voor zijn ogen en luistert heel goed. De 
ander gaat (heel zachtjes) ergens in de ruimte staan en doet het geluid van een huisdier na. Degene 
die luistert moet zijn handen voor ogen houden (een blinddoek mag ook) en naar het geluid toe 
draaien. De afspraak is: eerst vertellen wat voor dier miauwde/blafte/piepte en dan pas kijken. Was 
het de goede richting? Draai nu de rollen om. Verstoppen maakt het spelletje nog veel spannender 
natuurlijk.

Huisdieren op internet
•  Bekijk samen filmpjes op Youtube van katten en honden. Zoek bijvoorbeeld op Maru; een Japanse 

kat die miljoenen kijkers trekt.
•  Op animal.discovery.com onder het tabblad pets 101 kunt u samen met uw kind plaatjes en 
 filmpjes kijken van verschillende huisdieren.
•  In de app Koe doet boe kunnen kinderen geluiden van verschillende dieren beluisteren of raden 

om welk dier het gaat. Voor iPhone en iPad.

Samen lezen over huisdieren
• Vriendjes door Liesbeth Slegers. Uitgeverij Clavis.
• Snuffie door Dick Bruna. Uitgeverij Mercis Publishing B.V.
• Er zitten katten in dit boek! door Vivianne Schwarz. Uitgeverij van Goor.

Thuisopdracht Huisdieren 
Maak een afdruk met verf van de voet of hand van uw kind op het bijgeleverde werkblad. Laat de 
verf drogen. Maak met uw kind een dier van de voetafdruk of handafdruk. Kijk samen eerst goed 
naar de afdruk. Wat voor dier zou het kunnen zijn? Een hond of een konijn? Teken samen met stift 
de ogen, oren, neus en een mond. Neem het resultaat mee naar de groep.



Peuterplein ouderbrief © Malmberg ’s-Hertogenbosch 3

Nodig: vingerverf of plakkaatverf (iets verdund met water), stiften of potloden. Beschilder de hand 
of voet van uw kind met de verf. Laat uw kind een afdruk van de voet of hand op dit blad zetten. 
Laat de verf drogen en kijk dan wat voor dier het zou kunnen zijn. Maak van de afdruk een dier, met 
een stift of potlood. Teken samen ogen, oren, neus en een mond. 


