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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Zomer van Peuterplein. We praten, lezen, zingen en 
spelen over allerlei dingen die met zomer te maken hebben. Natuurlijk hebben we het over de zon 
en dat het (over het algemeen) mooi weer is in de zomer. Ook de activiteiten die bij de zomer horen, 
zoals zwemmen, buiten spelen en op vakantie gaan, komen aan de orde.

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!

Zomer thuis 
Haal eens de zomerspullen tevoorschijn zoals het badpak, de zwembroek, de emmer, het schepje, de 
zonnebril, de handdoek en de zonnebrand. Doe net of jullie samen naar het strand gaan. Spreid de 
handdoek uit en smeer elkaar een beetje in met zonnebrand. 
Doe een spelletje met uw kind en mix de zomerspullen met een paar winterspullen, zoals een sjaal, 
wanten en een dikke jas. Laat uw kind de spullen sorteren. Welke spullen zijn voor de zomer?

Zomer in de zon
Doe een aantal ijsblokjes in een teil en speel samen met uw kind met ijsblokjes. Wat voel je als je 
een ijsblokje vasthoudt? Wat gebeurt er als je een ijsblokje in de zon legt? Kijk samen hoe het smelt. 
Hoe smaakt een ijsblokje? Kun je een toren van ijsblokjes bouwen? Maak ook samen met uw kind 
nieuwe ijsblokjes. 

Zomerijs
IJsjes eten in de zomer is natuurlijk heerlijk. Dat willen we wel elke dag. Een gezond alternatief voor 
een ijsje is een fruithoorntje; koop een aantal ijshoorntjes en stop er zomerfruit in zoals aardbeien, 
druiven en bessen. Om hetzelfde koude effect te bereiken zoals bij een ijsje, kunt u ook ingevroren 
fruit in het hoorntje doen. 
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Zomer op internet
•  Kijk samen met uw peuter wat de mensen op het strand doen met mooi weer. Op internet kunt 

u met webcams live meekijken naar de bedrijvigheid op verschillende stranden in Nederland. 
Bijvoorbeeld op www.checkcams.com of www.scheveningenlive.nl. 

•  Zoek op YouTube.com met de zoekterm: peuterliedjes (+ zomer). U vindt dan een schat aan liedjes, 
die u samen met uw peuter kunt bekijken en zingen.

•  Zoek op Youtube naar liedjes van Dirk Scheele over de zomer. Een bekend lied van Dirk Scheele 
over de zomer is het insmeerlied.

Samen lezen over zomer
•  Fien en Milo aan zee door Pauline Oud. Uitgeverij Clavis.
•  De seizoenen binnenste buiten door Pitteau & Gervais. Uitgeverij Lannoo.
•  Super zomer! door Vivian den Hollander. Uitgeverij Ploegsma.
•  De zomer van de familie muis door Liesbeth Slegers. Uitgeverij Clavis.

Thuisopdracht zomer 
Op het werkblad bij deze brief vindt u een liedje over de zomer, op de wijs van Klap eens in je 
handjes. Oefen dit liedje samen met uw kind. De gebaren ondersteunen de tekst, gebruik ze waar 
ze staan beschreven. Maak er een filmpje van op uw mobiele telefoon. Uw kind mag het filmpje 
misschien wel laten zien op de groep? 
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Kijk eens goed naar boven 

(Wijs naar boven)

Zie je daar de zon? 

(Maak een cirkelgebaar met twee handen)

Die schijnt op je bolletje 

(Twee handen op het hoofd)

Wist je dat het kon?

De zomer is begonnen

Van zomer word ik blij

Ga je mee spelen met mij? 

(Maak een kom-mee gebaar)

Ga je mee spelen met mij?

Op de wijs van: Klap eens in je handjes

Klap eens in je handjes, blij blij blij.

Op je lieve bolletje, allebei!

Twee handjes in de hoogte,

twee handjes in je zij.

Zo varen de scheepjes voorbij!

Zo varen de scheepjes voorbij!


