
Winterboek

Het



Brrrrrr!

 
Je kan het wel voelen, het is winter! 

Brrrr, Puk heeft het maar koud. 

Hij draagt een muts, sjaal en wanten.

Wat draag jij als je het koud hebt? 

 

Gelukkig heb je nu het ITM Winterboek voor koude

dagen. Kan je leuke spelletjes doen. 

 

Veel plezier!

 

 

 

januari 2023
 



Zelf sneeuw maken

Puk wil graag spelen met sneeuw, maar er ligt die dag geen sneeuw. 

Puk gaat zelf sneeuw maken.

 

Wat heb je nodig?

* Een beetje scheerschuim van papa

* Een natte doek om je handen aan schoon te vegen

* Een plastic placemat of als dat mag, gewoon op tafel.

 

Veel kliederplezier met de sneeuw Puk!

 



Het is winter bibber, bibber,
En ik bibber, bibber, bibber,

Want buiten is het koud.
 

Doe je jas aan, bibber, bibber,
Zet je muts op, bibber, bibber,
Doe je sjaal om, bibber, bibber,

En je wanten aan.
 

Het is winter, bibber, bibber,
En ik bibber, bibber, bibber,

Want buiten is het koud
 
 

Winterliedje

Zing je mee?

 

 

Bekijk het filmpje van Juf Roos op YouTube

titel: het is winter bibber bibber



Het is koud buiten en Puk heeft zin in een kopje soep.

Heb jij ook zin in een kopje soep? 

Puk maak samen met papa of mama  een kopje soep. 

Pas op hoor, de soep is warm!

 

 

koken met Puk

Pel de ui en de knoflook. 
Snij de bloemkool of breek de roosjes van
de stronk. 
Bak de ui en de knoflook in een beetje
boter/olijfolie.
Voeg de bloemkool toe. 
Dan water in de pan en aan de kook
brengen. 
Wanneer de bloemkool gaar is pureer je
hem met de staafmixer.
Nog een beetje peper erover heen en je
soep is klaar. 

Bereiding:

 

Water
Een pan
Bouillonblokjes
Een bloemkool
Een ui
Knoflook
Een beetje peper

Wat heb je nodig?

Heb jij ook een lekker recept voor kokkie Puk? 
Stuur Puk dan een kaartje met het recept erop. 
Adres: Jacob Catsstraat 7, 4532 BW Terneuzen. T.a.v. Kokkie Puk.
Misschien komt jouw recept dan in het volgende vakantieboek.
Vermeld je naam en adres ook op het kaartje, zodat Puk je een
kaartje terug kan sturen.



Wat heb je nodig?

 * 2 rietjes

* Watjes

* Draadje 

* Schilderstape

Ga tegenover elkaar zitten.

Leg de watjes in de midden en vraag of je vader/moeder de timer wil zetten

op 1 minuut. Klaar voor de start! En blazen maar. Wie heeft er de meeste

watjes over de lijn geblazen?

 

 

Doe-activiteit voor binnen

 



Werkblad

Bron: Minipret.nl



Kleurplaat

 



Zoek de verschillen

Maandag 27 februari komen de antwoorden op de social media kanalen van aan-z.

 

Instagram.com/wijzijnsamenaanz

      

Facebook.com/wijzijnsamenaanz
 

 

 



Een dorp van kranten

 

Wat heb je nodig?

 

 * Zwart papier

* Lijm

* Schaar (of lekker scheuren) 

* Wit potlood

 

Van de kranten scheur/knip je een huisje en plakt die op een zwart papier.

Met potlood teken je witte sneeuwvlokken. Je kunt ook watjes plakken als

mama die heeft. 

Plak een touwtje aan de achterkant met plakband en je hebt een mooi

schilderij gemaakt.

 

Veel knutselplezier!

 

 

 

Bron: Pinterest
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Wat hoort er  bij de winter

Bron: Minipret.nl



Vijf kleine pinguïns waggelen in het rond
 

 De eerste zegt: ik duik in ’t water
 want zwemmen is gezond!

 
 De tweede zegt: ik heb honger,

 ik zoek naar een vis.
 

 De derde wijst: daar zwemt er één,
 als ik me niet vergis.

 
 De vierde zegt: als iedereen gaat zwemmen,

 duik ik er ook maar in.
 

 De vijfde bibbert: ik niet hoor, 
brrrr het water is te koud naar mijn zin!

 
 
 
 
 
 

Leg je hand op een papier en trek hem na.

Knip hem samen met papa of mama uit.

Lees samen met papa of mama het gedichtje voor. Je vouwt iedere

keer één vinger naar binnen. Als het versje klaar is, zijn al je

vingers op! Puk vindt tellen nog best moeilijk, jij ook?

 

Bron: Pinterest

Gaan we samen tellen?



Boekentips

Leuke winterboeken die je kan lenen bij de bibliotheek. Sommige

boeken kan je ook luisteren op YouTube.

 

· Kikker in de kou - Max Velthuys / YouTube

· Kaatje in de winter – YouTube

· Kleine ijsbeer – Hans de Beer 

· Nijntje in de sneeuw – Dick Bruna / YouTube

· Boer Boris in de sneeuw – Ted van Lieshout / YouTube

· Een muts voor de maan

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: jufbianca.nl



Heb je zin om samen met je papa, mama, opa en/of oma bij ons op visite te
komen? Kom dan langs! 

 
Eén uur lang kun je onder begeleiding van Kids2Fun, ITM en je papa, mama, opa

of oma meestampen op onze muziek en je wordt geschminkt. Het is gratis.
 

Dinsdag 21 februari 2023
11.00 - 12.00 uur

Buurthuis de Oudelandse Hoeve
Edvard Grieghof 113, Terneuzen

 
Woensdag 22 februari 2023

11.00 - 12.00 uur
Buurthuis De Kameleon

Leliestraat 30, Terneuzen
 

Donderdag 23 februari 2023
11.00 - 12.00 uur
SKI 't Meulengat

Sint Elisabethlaan 49, Sluiskil
 
 

Wil je komen? Dan moet je je wel even opgeven.
Stuur een e-mail naar kids2fun@aan-z.eu en zet in de mail dat je naar het

peuterfeest wil komen. Zet ook in de mail op welke dag je komt. 
 
 
 
 

Feestje!

Puk geeft een feestje en alle peuters en kleuters zijn uitgenodigd! 

 

 

mailto:kids2fun@aan-z.eu


fijne winter!
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