
De L van  Logeren 

Uit logeren gaan is 

voor peuters een hele 

belevenis. Logeren 

kan heel spannend 

zijn… 

 

‘Proeflogeren’ 

Wanneer uw peuter voor 

het eerst uit logeren gaat 

is het beter om niet ge-

lijk ook een nacht te la-

ten logeren. Bouw het 

logeren op en begin met 

een middag.  
 

Waar logeren? 

Kies een logeeradres uit 

dat bij uw peuter past en 

dat vertrouwd en ‘als 

thuis’ voelt.  

 

Voorbereiden 

Bereid uw peuter enkele 

dagen van tevoren op het 

logeren voor en kijk hoe 

er op het gaan logeren 

wordt gereageerd. Laat 

meebeslissen over wat er 

mee moet en laat helpen 

inpakken. 
 

De ‘logeerouders’ 

Vertel hen wat de vaste 

rituelen van uw peuter 

zijn bij het naar bed 

gaan. 

Als het niet lukt 

Een peuter dwingen om 

te blijven heeft geen zin. 

Soms willen kinderen 

niet alléén bij een ander 

slapen, maar vinden ze 

het wel leuk om samen 

met broertje of zusje te 

gaan logeren.  
 

Als alles goed gaat, kan 

het middagje een dag 

worden en het nachtje 

een paar dagen.  

Bron: Je peuter. H. Marx 

Een  keuze 

De keuze om een peuter 

(nog) geen peuterspeel-

zaal te laten bezoeken 

kan om verschillende 

redenen gemaakt wor-

den. Bijvoorbeeld: 

 Er zijn nog meer 

jonge kinderen 

thuis. 

 Ouders willen zelf 

de ontwikkeling 

stimuleren.  

Soms kiezen ouders voor 

een combinatie: één dag-

deel naar de peuterspeel-

zaal en daarnaast zelf de 

ontwikkeling van hun 

peuter stimuleren. 

 

Zeker als peuters ouder 

worden, biedt de peuter-

speelzaal een goede voor-

bereiding op groep 1 van 

de basisschool. 

Opvoed-ABC  
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1 

Ik heb een vraag... 

Naar de peuterspeel-

zaal? 

 

1 

Taal 

Begrijpend luisteren 2

 

2 

Muziek en bewegen 

Bubbelen 

 

2 

Knutselfrutsels 

Alles om te bubbelen 

2 

 

  

 

  

   In dit nummer 

Opvoed-ABC 

peuters en wat ouders met peuters kunnen doen.   

PeuterThuis  
over opvoeding, ontwikkeling en ouderbetrokkenheid 

Ik heb een vraag…  

 

Ik vraag me af: 

Moét mijn peuter  

naar een peuterspeel-

zaal? Is d
at verplicht? 

Ook heel zelfstandige 

peuters kunnen ineens 

naar huis willen. Het 

beste is dan om uw peu-

ter op te halen als dat 

mogelijk is. Hij ervaart 

dan dat hij op u kan ver-

trouwen.  

oktober 2018 nummer 10 

Maandelijkse informatiebrief bestemd voor ouders met informatie over 

Het spreekt voor zich dat 

dit de adressen zijn waar 

uw peuter vaak komt of 

al meerdere keren heeft 

gespeeld. Bijvoorbeeld bij 

grootouders of bij buren. 

 

 

 

PeuterThuis verschijnt tien 

keer per jaar en gaat over op-

voeding en ontwikkeling van 

peuters en de (educatieve) ou-

derbetrokkenheid daarbij. 

 

Om de leesbaarheid te vergro-

ten, is waar het over peuters 

gaat, steeds voor de ’hij’ vorm 

gekozen. 

 

Suggesties voor PeuterThuis 

of vragen over de inhoud? 

Mail naar 

landelijk.bureau@lovk.nl 

 

 

Peuterspeelzalen 

Veel consultatiebureaus 

en gemeenten adviseren 

ouders hun peuter naar 

een  peuterspeelzaal te 

laten gaan. Op de peuter-

speelzalen worden met 

name de taal- en reken-

ontwikkeling, de moto-

riek en de sociale ontwik-

keling gestimuleerd.    

 

Niet verplicht 

Peuters zijn niet leer-

plichtig en niet school-

plichtig. Ouders kunnen 

ervoor kiezen hun peuter 

thuis te houden.  

Op  https://www.youtube.com/watch?v=EytEv1yENjM&list=PLqDwka1qYFgEmMau72ehDBfEHChXjdLlL  kun  je  samen  met  je 
peuter kijken naar "Kikker gaat logeren"



De komende maanden gaat het 

bij taalontwikkeling over begrij-

pend luisteren. Wat is dat pre-

cies? En hoe stimuleer je dat bij  

peuters?  

De nummering van de tips is 

doorlopend. Voor eerdere tips zie 

PeuterThuis van de voorgaande 

maand. 

 

Inleiding 

Het is belangrijk dat u zich bij 

het voorlezen of bekijken van een 

prentenboek heeft voorbereid op 

het stellen van vragen 

Handig is om  - in ieder geval de 

eerste keren - vooraf vragen op 

te schrijven. Dat helpt om het   

Nodig voor de bubbelschoenendoos 

- schoenendoos met deksel 

- papier, verf of dikke viltstiften 

- plaksel en schaar 

- maatbeker of glazen pot of blik 

   Alles om te bubbelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodig voor het visje 

- stukje plastic (bijv. van een plas-

tic fles of bekertje) of lapje stof of 

alluminiumfolie 

- stukje touw 

1. Knip de vorm van een heel klein 

visje uit.  

2. Bevestig een stukje touw aan 

het visje en het buisje. 

3. Laat het visje aan het buisje 

zwemmen. Een leuk liedje hierbij 

is: Visje, visje in het water! Zie:  

Taalontwikkeling: begrijpend luisteren (2) 

Knutselfrutsel 

Muziek en bewegen 
Bubbelen met jonge kinderen 

1. Bekijk zelf vooraf het instructie-

filmpje. 

2. Zoek een maatbeker op en vul die 

tot de helft met water. Pak een 

aantal brede buisjes of brede  

drinkrietjes. 

TIP   Doe steeds eerst voor en doe het 

daarna samen. 

1. Laat kleine en grote bubbels bla-

zen. Blaas kort en lang. Het hoeft 

niet zo lang mogelijk.  

2. Laat zachter en harder blazen. 

3. Laat zo nu en dan het buisje even 

dieper in het water steken. Het 

blazen kost dan meer moeite.  

4. Laat zingen door het buisje dat in 

het water steekt. Peuters jonger 

dan drie jaar kunnen dit ook, 

maar hebben meer tijd nodig om 

te ontdekken wat u doet.  

5. Wat zingt u door het buisje? Zie de 

instructiefilm. Begin in ieder ge-

val met lage tonen en laat die dan 

oplopen naar  hoge tonen. Het 

buisje gaat ook heen en weer en 

van ondiep naar diep en terug. 

Iedereen kan bubbelen. Per keer is één 

minuut bubbelen genoeg. 

Film: Instructiefilm: Bubbelen 

Bron: Muziek op schoot. 

 

 

met een beperkt antwoord; vaak 

ja of nee. Open vragen stimuleren 

het denken. 

Gesloten vragen: 

 Is het beertje lief of stout? 

 Droom jij ook weleens net 

als Nijntje? 

 Vind je dit boek mooi? 

Open vragen: 

 Hoe weet je dat het beertje 

lief is? 

 Nijntje droomde. Wat voor 

droom  heb jij weleens ge-

had? 

 Waarom vind je dit boek 

mooi?  
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https://www.youtube.com/watch?v=R7T3N1ZT7Xk 

1. Laat kiezen waarmee de schoenendoos ver-

sierd  wordt: met stukjes papier, met verf of  

met viltstiften. Laat de doos versieren. 

stellen van vragen tot een 

‘routine’ te maken. 

 

TIP 3 

Stel vragen waarvan de ant-

woorden letterlijk in de tekst 

staan. 

Wanneer u vragen stelt waarop 

de antwoorden letterlijk in de 

tekst staan, gaat uw peuter de 

manier van luisteren afstemmen 

op het onthouden van details.  

 

TIP 4 

Stel gesloten en open vragen. 

Bepaal waar u een open of geslo-

ten vraag gaat stellen. 

Een gesloten vraag is een vraag  

2. Teken zelf de omtrek van de pot op het 

deksel en knip de vorm er uit.  

3. Zet de pot met water schuin in de schoe-

nendoos (zie instructiefilm Bubbelen) en laat 

bubbelen. 
https://www.youtube.com/watch?

v=fbTImvphQHw 


