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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Winter van Peuterplein. We praten, lezen, zingen en 
spelen over allerlei dingen die met winter te maken hebben. Het weer in de winter komt natuurlijk 
aan bod: de kou, de sneeuw en het ijs. Maar we hebben het ook over warme kleren en welke spullen 
bij de winter horen.

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!

Winter op straat 
Ga samen met uw kind een wandeling maken, ook al is het koud. Wat trekken jullie aan als je naar 
buiten gaat? Laat uw kind aanwijzen of vertellen wat jullie nodig hebben: wanten, (winter)jas, muts 
en een sjaal. Benoem de kledingstukken hardop. (Doe het een paar keer ‘per ongeluk’ verkeerd, zodat 
het een spelletje wordt.) Wat zien jullie eenmaal buiten? Sneeuw misschien, of ijs? Of komt er een 
wolkje uit jullie mond?

Winter thuis
Suikerklontjes lijken met een beetje fantasie op blokjes sneeuw. Bouw samen met uw kind van 
suikerklontjes een muurtje, een toren of (een uitdaging) een iglo! Laat uw kind speelgoeddieren 
kiezen die passen bij de winter, zoals pinguïns en ijsberen en deze bij de sneeuwmuur zetten. 
Speelgoedpoppetjes kunnen misschien dienen als iglobewoners. Witte watten kunnen het 
sneeuwlandschap nog verder afmaken. 

Winterversiering
Ga met uw kind op zoek naar dingen die de natuur heeft achtergelaten in de winter, zoals kastanjes, 
takjes met besjes, eikels, bladeren. Verzamel samen zoveel mogelijk schatten, liefst met wat kleur 
erin. (Klimop, gedroogde bloemen…) Neem een bakvorm, een muffinbakplaat, een tulband of een 
hartvorm en verdeel samen de gevonden schatten over de bakjes. Neem dan gekookt water en giet 
het in de bak. (Gebruik gekookt water, anders wordt het resultaat troebel. Let op de veiligheid.) 
Hang een touwtje in het bakje, dat gedeeltelijk uit het bakje steekt. 
Leg de bak zo’n 24 uur in de vrieskou, of als de vorst niet doorzet: zet de bak in de vriezer. Bekijk de 
volgende dag samen het resultaat. Haal de vorm uit de bak en hang hem buiten op.
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Winter op internet
•  Zoek op Youtube naar liedjes van Dirk Scheele over de winter. Zoek op: Dirk Scheele, sneeuw.
•  Zoek naar pooldieren op google.nl bij ‘afbeeldingen’. U kunt samen kijken naar prachtige plaatjes 

van ijsberen, pinguïns, zeehonden, poolvossen, walrussen enzovoort. Uiteraard bevinden de 
meeste dieren zich in de sneeuw.

•  Op de website van sandiegozoo.org vindt u een polarwebcam waar de ijsberen live te bekijken 
zijn.

Samen lezen over winter
• Appie in de sneeuw van Coby Hol. Uitgeverij de Eenhoorn.
• Pip en Posie in de sneeuw door Alex Scheffler. Uitgeverij Gottmer.
• Schaatspret met schaap door Hans de Beer. Uitgeverij Leopold.
• Winter door Gerda Muller. Uitgeverij Christofoor.

Thuisopdracht winter
In de winter hebben de vogels vaak moeite met het vinden van eten. Maak samen met uw kind een 
vetbol voor de vogels. Bij deze brief zit een werkblad waarop staat hoe u een vetbol maakt. Vertel 
aan uw kind wat jullie gaan maken. Laat uw kind helpen de zaadjes in het vet te gieten. Haal de bol 
samen uit de vorm. Neem de bol mee naar de groep als deze klaar is. Dan krijgen de vogels in de 
omgeving te eten en kunnen de kinderen de vogels goed observeren.
Als u liever geen vetbol maakt voor de vogels, rijg dan een ketting van pelpinda’s samen met  
uw kind.
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Maak een vetbol voor de vogels
Smelt (het liefst ongezouten) frituurvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet. 
Voeg daar al roerend een zadenmengsel aan toe en laat dit mengsel een beetje afkoelen. Er kunnen 
ook rozijnen, zonnebloempitten of stukjes verse appel in. 

Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, een theeglas, of een halve 
kokosnoot. Leg daarin, voordat de brij stolt, een stevige katoenen draad die ruim uitsteekt. Zodra 
de massa hard is geworden, kunnen de bollen eruit worden gehaald. Als de bol niet meteen loslaat, 
houd de mal dan kort onder de hete kraan. 
Breng de vetbol mee naar de groep.

Ketting van pelpinda’s

Nodig:
• zak pelpinda’s
• naald en draad (dun touw)
• prikpen en matje
 
Werkwijze:
• rijg de draad aan de naald
• leg een pinda op de prikmat
• prik met de prikpen een gaatje door de pinda
• trek met de naald de draad door de pinda heen
• rijg zo een hele ketting

Laat uw kind de pindaketting meebrengen naar de groep. 


