Themabrief Hatsjoe!

Beste ouder(s) en verzorgers(s),
Vanaf 10 mei tot en met 9 juni gaan de peuters werken, zingen, knutselen en spelen met het thema
‘Hatsjoe’. Dit thema gaat over ziek zijn. Peuters zijn wel eens ziek, of ervaren dat hun papa, mama,
broertje of zusje ziek is. De peuters leren in het thema meer over ziek zijn. Puk is verkouden en wordt
ziek. Maar dat is nog niet alles; Puk valt op zijn knie en dat wordt pleisters plakken! Arme Puk...! De
peuters verzorgen Puk en gaan op ziekenbezoek. Gelukkig is Puk aan het eind van het thema weer
helemaal beter.
We hebben een doktershoek in onze speelzaal staan, met pleisters, verbandjes, doktersspullen en
patiënten. De peuters kunnen zich verkleden als dokter of verpleegster. Ze kunnen met onze zieke
Puk spelen en de zieke knuffels en poppen weer beter maken. Wij besteden ook aandacht aan
gezond eten zoals groente en fruit en bewegen.
Wat gaan wij doen:
• De peuters ontdekken dat Puk verkouden is en helpen met zijn neus snuiten.
• De peuters plakken pleisters op de verschillende lichaamsdelen en kunnen die dus
benoemen.
• De peuters verwennen de zieke Puk op allerlei manieren.
• De peuters zingen een liedje voor Puk en lezen hem een boekje voor. Ze brengen Puk fruit.
Wat kunt u thuis doen?
• Kijkje in de groep! Heeft uw kind al verteld dat Puk ziek in bed ligt? Neem eens een kijkje in
de doktershoek. Uw kind vertelt u wat daar te zien is en wie er in bed liggen.
• Praat samen met uw peuter over ziek zijn en weer beter worden. Als uw kind ziek is, is zijn
knuffel misschien ook wel een beetje ziek. Maak van een schoenendoos een bedje voor de
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knuffel van uw kind. Zet het bedje met de knuffel naast dat van uw kind. Samen ziek zijn is
gezelliger.
Zing samen met uw kind een liedje.
U kunt een verhaal aan uw peuter voorlezen of ga eens samen naar de bibliotheek.
Een kaartje maken voor een ziek persoon en samen op de bus doen.

Liedjes
Op de wijs van vader Jacob
Waar heb je pijn Puk , Waar heb je pijn Puk
Hoe gaat het met jou?, Hoe gaat het met jou?
Heb je pijn in je (been, buik, arm, hoofd….enz), Heb je pijn in je (been, buik, arm, hoofd….enz)
Au, au, au, Au, au, au,
Puk is beter, Puk is beter,
Dat is fijn, Dat is fijn,
Geef hem maar een kusje, Geef hem maar een kusje,
Weg is de pijn, Weg is de pijn
Boeken tips
Boek: Boer Boris en het gebroken been: O jee, broer Berend is uit de appelboom
gevallen en heeft zijn been gebroken! Hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Als hij daar een nachtje moet blijven slapen, voelt hij zich wel heel alleen.
De volgende dag komen Boris en zusje Sam gelukkig op bezoek. Maar ja, de béésten,
die mist Berend toch het meeste. Boer Boris zou Boer Boris niet zijn als hij daar geen
oplossing voor wist: met een grote kraan hijst hij de boerderijdieren zó naar het raam
van het ziekenhuis.
•

Dikkie Dik pleisters plakken - Jette Boeke

•

Karel in het ziekenhuis - Liesbeth Slegers

•

Kleine Rosalie is ziek - Linne Bie

•

Kaatje bij de dokter - Liesbeth Slegers

•

Nelly en Cezar "ziek" - Ingrid Cordon

•

Muis in het ziekenhuis - Lucy Cousins

•

Nijntje in het ziekhuis - Dick Bruna

•

Dokter Jules - Annemie Berebrouckx
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Woorden

Meenemen
Om onze doktershoek nog realistischer te maken willen wij ouders, verzorgers, opa’s en oma’s
vragen om bijvoorbeeld pleisters, lege medicijndoosjes, verband, doktersspullen etc. mee te nemen!
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Digitale tip
https://youtu.be/Or8pAeSJKuM Hatsjoe verhaaltje
https://youtu.be/R0AzYZnlTMA liedjes over ziek zijn
https://youtu.be/NRyYR5xbiAA liedje met doktersbezoek
https://youtu.be/F9LEC9IJiL0 Het zandkasteel over ziek zijn
https://youtu.be/gi1BJpc0-50 Anna in het ziekenhuis (voorleesverhaal)
https://youtu.be/warq48QGy84 Buurman en buurman
https://youtu.be/2iBFGdBI4FY Nijntje is ziek
https://youtu.be/-b_2sotghAg Nijntje speelt doktertje
https://youtu.be/IgH4GWUj6lA Ziek zijn liedje
https://youtu.be/9-97seOBpic Fien en Teun
https://youtu.be/nlz0TuSMIFk Peppa Pig is ziek

Veel plezier met het thema thuis!
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