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Om de leesbaarheid te 
vergroten is voor zowel 
een jongen als een meisje 

de ’hij’ vorm gekozen. 

 

Peuter aan boord 
Logeren, spannend!  

zij met peuters kunnen doen.   
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bestemd voor varende ouders met 

informatie over peuters en wat 

 

Namens het team wens ik u een fijne vakantie! 

Anita van Laren, directeur 

 

 website. Daarnaast zijn 
er ook andere zomerse 
tips te vinden. 
 

 
 
Suggesties voor  
PeuterThuis? Mail ons. 
landelijk.bureau@lovk.nl 
 
 
INTERESSANTE   
INFORMATIE 
https://www.jufbianca.n
l/category/seizoen-zome
r/ 
Zelf ijsjes van klei 
maken? Kijk eens op deze

 
Gaat uw peuter in de vakantie logeren?  
Is het voor de eerste keer, dan is een bekend adres het beste logeer-
adres. Bijvoorbeeld bij opa en oma. Toch blijft logeren altijd span-
nend, want peuters beseffen dat het op het logeeradres anders is 
dan aan boord.  
En als uw peuter niet wil? Vooral niet dwingen, ook al gaat het om 
slechts één nachtje! Als uw peuter niet wil, is hij er gewoon nog niet 
aan toe. Het is dan goed om het logeren op te bouwen. 
 
Opbouwen 
Laat uw peuter om te beginnen overdag een paar uurtjes alleen bij 
opa en oma. Een volgende keer brengt u uw peuter ‘s middags en 
laat hem dan ook ‘s avonds daar eten. Uiteindelijk kan er dan gelo-
geerd worden. Begin met één nachtje.  
 
Voorbereiden 
Vertel uw peuter altijd tijdig dat hij gaat logeren, maar ook weer 
niet te lang van tevoren. Twee dagen van te voren is vroeg genoeg. 
Pak samen de ‘logeertas’ in. Laat een knuffel en speelgoed kiezen 
om mee te nemen. Vergeet niet aan degenen bij wie uw peuter gaat 
logeren te vertellen wat de gewoonten voor het slapen gaan zijn. 
Neem niet te lang afscheid. En... ga in geen geval stilletjes weg. 
 

Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen
 Papeterspad 5 3311 WT Dordrecht 078-2003333

Bijna zomervakantie! Daarom gaat dit nummer over logeren, 

buitenspelen en onderweg met peuters. 



Het belang van  
buitenspelen 

 

 

Buitenspelen draagt wezenlijk bij aan 
een goede ontwikkeling van peuters. 
Daarom vinden we het belangrijk om 
als uw peuter bij ons is, buiten te 
spelen. Al is het maar tien minuten. 
Buitenspelen vergroot de wereld van 
de peuter, biedt vrijheid, want de 
beperkingen van het lokaal vallen 

immers weg. 

 

1. Zo is de keuze van de materialen 
vrijer. Peuters kunnen sneller van 
activiteit wisselen: rennen, in de 
zandbak spelen, fietsen… Aardig 
om te zien is dat vrijwel alles 
wat ze buiten vinden, gebruikt 
kan worden in het spel: steen-

tjes, takjes, papiertjes. 

2. Binnen moet meer rekening met 
elkaar gehouden worden - bij-
voorbeeld niet te hard praten, 
niet roepen -  terwijl buiten die 

noodzaak er minder is.  

3. Ook omdat peuters zich buiten 
onbespied wanen, voelen zij zich 
daar vrijer. En er is daar minder 
de behoefte om aan verwachtin-
gen van de volwassene te vol-
doen. Dit biedt trouwens goede 
mogelijkheden voor een betrouw-

bare observatie. 

4. Buiten hebben peuters volop de 
gelegenheid sociale contacten 
aan te gaan. Ze leren al spelend 
veel van elkaar: samenspelen, 
conflicten oplossen, eigen regels 

opstellen. 

5. Omdat buitenspel niet voorspel-
baar is, krijgen nieuwe initiatie-

ven en creativiteit alle ruimte. 

 
Bron: Buitenspelen in het zonnetje 

Onderweg 
 
Tips om een lange autorit met een peuter in de auto aangenaam 
te laten verlopen. En… natuurlijk niet alleen tijdens vakanties. 
 Maak een ‘autotafeltje’ en zet dat over de zijranden van het 

autozitje of de stoelverhoger. Zo kan er lekker gekleurd, ge-
puzzeld, met Lego gespeeld worden, enz.  

 Een kinderkoffertje (daar kan gelijk klein speelgoed in) plat op 
de benen kan ook als ‘tafeltje’ dienen.  

 Verleng de zit op de achterbank door er een koffertje o.i.d. 
voor te zetten zodat de benen meer steun krijgen. 

 Stop op tijd. Neem ook iets mee waarmee even  lekker buiten 
gespeeld kan worden. 

 Vergeet de lievelingsknuffel(s) niet!  
 
Spelletjes 
 Ieder let op een kleur auto. Spreek af welke kleur. 
      Als je zo’n kleur auto ziet, roep je ‘hoera!’ 
 Wie ziet het eerst een benzinepomp, een vogel, een lantaarn-

paal, een kerktoren…? 
 Spreek af wat je samen gaat tellen: vrachtwagens, caravans, 

campers. Tel hardop. 
 ‘Pas op voor het rode monster!’ Laat als er een rode auto voor-

bij komt de handen voor de ogen houden en tot tien tellen. 
Plezier verzekerd. 

 Noem een dier. De ander maakt het geluid erbij. 
 Neurie een liedje. Laat raden welk liedje en zing het samen. 
 Speel als je in de file staat: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’ 
 
Nog meer voor onderweg 
 Vertel een (vervolg)verhaal, of begin te vertellen en laat de 

peuter verder vertellen. 
 Geen zin om tijdens de rit een verhaal te vertellen? Neem het 

vooraf thuis op en laat het horen. Peuters vinden dit ontzet-
tend leuk! 

 Laat luisteren naar een liedjes-cd. Laat de cd thuis al een paar 
keer horen, zodat de liedjes bekend zijn en meegezongen kun-
nen worden. 

 Verhaaltjes cd’s doen het ook altijd erg goed. 
 Leg prentenboekjes in de auto.  
 Zorg voor een kleurboek, kleurpotloden en een tekenblok. 
 Maak een verrassingstas met kleine cadeautjes en ingepakt 

nieuw klein speelgoed. Elk uur mag er iets uit die tas gepakt 
worden. 

 Koop plastic plakplaatjes die op de ramen geplakt kunnen wor-
den. Of koop een stickerboek.  

 Voor erg jonge peuters is een eigen stuurtje leuk. 
 Spreek af dat de tablet gebruikt wordt als er file is. 
 En … bewaar nieuwe zoethouders voor de terugreis. 
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