
zomerboek

Het



Vakantie!

 

 Ook de juffen van ITM hebben vakantie.

 Zij hebben weer een mooi boek voor jou gemaakt met leuke

spelletjes.

 Achter in het boek staan spelletjes voor de kleuters.

 

 Zomer, een fijne tijd om lekker buiten te spelen.

 Spelletjes met water en zand zijn altijd leuk.

 Maak eens een mooie tekening met een natte kwast op de

stoep of geef buiten de plantjes water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wil je ook filmpjes van Puk zien? Dat kan op het YouTube

kanaal van aan-z: Wijzijn samenaanz

 

 Heel veel plezier.

Vanaf 5 september komt de ITM juf weer bij jou thuis.

 

juni 2022
 



Maak samen met jouw kind allerlei 

proppen van oude folders.

 Pak een doos.

 Kunnen jullie de proppen in de doos gooien?

 Ook als je iets verder weg gaat staan?

 

flessen gooien

Heb je een paar lege plastic flessen?

Vul ze half vol met water en zet ze naast elkaar.

 Zet een streep op de grond, hier moet je achter

blijven staan.

 Kan jij de flessen met een bal omgooien?
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proppen gooien



spiegeltje spiegeltje

Je peuter houdt er van om je na te doen.

Maak er een leuk spelletje van.

 

 Ga tegenover je kind zitten en 

trek een gek gezicht 

en leg je hand op je hoofd, 

vraag of ze je na kan doen.

 

 

 

 Nu mag je kind iets verzinnen en doe jij het na.

 

Leuke voorbeelden zijn: 

klap in je handen, 

maak een gek geluid, 

ga gebukt staan, 

til 1 been op.



koken met Puk

Doe de aardbeien en de poedersuiker in
een hoge kom. 
Maak er met de staafmixer een saus van. 
Zet een zeef op een kom. 
Giet de saus erin en laat je kind het er met
de achterkant van een eetlepel er
doorheen roeren. 
Blijf roeren tot je een gladde saus krijgt. 
Zet de glazen neer en schenk in elk glas
ongeveer tot de helft vol met vanillevla. 
Verdeel de vruchtensaus eerlijk over de
glazen. 
Schep op elk glas nog een paar lepels van
de yoghurt en verdeel de blauwe bessen
erover.

Bereiding:

 

Verse aardbeien of ander fruit
2 eetlepels poedersuiker
400 ml vanillevla
240 ml Griekse yoghurt
150 gram blauwe bessen 

4 glazen
Een staafmixer
Een hoge kom
Een (grove) zeef en een lepel

Wat heb je nodig?

       (of ander fruit wat je lekker vindt)

Wat moet je klaar zetten?

Een lekker toetje dat je makkelijk met je kind samen kan maken.

vlaflip



In ieder plaatje is een stukje weg. 

Zie jij welk stukje onder aan de bladzijde waar past?

 Als je het leuk vindt, kan je de stukjes ook uit knippen en opplakken,

 

 

puzzelen
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bron: https://nl.pinterest.com/pin/328903579048170088/ 

https://nl.pinterest.com/pin/328903579048170088/


zoek de dieren

Puk is naar de kinderboerederij in Terneuzen

geweest. 

Het is leuk om hier naar toe te gaan. 

Neem je boekje mee en kijk eens of je alle 

dieren kunt vinden

 

 

het konijn

het paard

de geit

de kip

het hert



spelen bij de kinderboerderij

Daarna is Puk in de kinderboerderij gaan spelen. Wat was dat leuk.

Goed zoeken, dan zie je waar Puk gespeeld heeft.

 

1

2

3

4

5

6



wat neem je mee?

Gaan jullie samen een dagje weg?

 Bedenk samen wat je allemaal mee moet nemen.

 Het is leuk om in folders te kijken en de plaatjes uit te scheuren van

spullen die je mee neemt.

 Plak ze daarna op en je hebt een mooi schilderij.

 

Kijk eens hoe mooi het

schilderij is geworden!



Je kunt het kind ook een t-shirt of sokken

met moddervlekken geven.

Buiten in een grote bak mogen het t-shirt

of de sokken gewassen worden.

 

 

Peuters en kleuters vinden het leuk om mama te helpen met klusjes in huis.

 

 Geef jouw kind ook eens een emmer met water, een spons, borstel of

doekje.

 

 

 

 

         

 

 

 

 

klusjes in huis

Laat je kind buiten de ramen wassen of

neem het speelgoed mee naar buiten en

maak het samen schoon.



Neem een kookwekker. Verstop de kookwekker met een minuut ingesteld. 

Kan je kind de wekker vinden voordat deze af gaat? 

 Daarna mag je peuter de wekker verstoppen. 

 

 Het is ook leuk om jezelf te verstoppen. Kan je peuter jou vinden.

En natuurlijk mag hierna de peuter zich verstoppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

verstoppertje spelen



Wat is het fijn om samen met papa of mama in een boek te kijken.

Zijn jullie al eens gaan kijken in de  nieuwe bibliotheek in Terneuzen?

Puk is lid geworden, dat is gratis. Je mag dan uit alle boeken kiezen en deze

mee naar huis nemen.

 

 Als je ze gelezen hebt breng je ze weer terug.

 Ook in Axel, Zaamslag, Hoek, Sluiskil is er een bibliotheek.

 

 

naar de bibliotheek



Kofi wil de zee schilderen, maar weet niet waar hij moet beginnen. Hij gaat op zoek
naar het begin van de zee.
Wist je dat we in de bieb in Terneuzen ook een zee hebben? We gaan samen op
onderzoek uit. En geïnspireerd door het verhaal schilderen we onze eigen zee. 

Een verhaal wordt nog spannender, grappiger en leuker om naar te luisteren met
geluiden en muziek. Samen gaan we op zoek naar muziek en geluiden die
passen bij het verhaal. Zo maken we een “muzikaal verhaal”.
Speel, zing, grom en luister je ook mee?

Kom je luisteren naar een zomers verhaal? Met de Boekfiets
is voorlezen altijd een feestje!
Samen luisteren, dansen en spelen rond een mooi verhaal
met de zomer in je bol. 

In deze workshop word jij gemonteerd in een boek. 
Eerst maak je kennis met enkele boeken en oefenen we onze mimiek en 
lichaamstaal. Daarna maken we de foto en monteren deze in het door jou 
gekozen prentenboek. Je krijgt jouw foto in een zelfgemaakt fotolijstje mee 
naar huis.

Bij deze show draait alles om leesplezier.
We gaan voorlezen, Bob leren tekenen, de Grote Bob Popcorn Quiz spelen,
HEEL VEEL popcorn eten en kinderen mogen auteurs Marancke Rinck en
Martijn van der Linden ALLES vragen wat ze maar willen

Ben je gek op dieren en op tekenen? Dan is deze workshop echt iets voor jou! 
Kunstenaar en illustrator Ferdy Remijn leert je hoe je prachtige pentekeningen van 
(wilde) dieren maakt. We gaan werken met potlood en fineliners, precies dezelfde 
materialen waarmee Ferdy zelf ook zijn illustraties maakt.

Woensdag 17 augustus van 14:00 - 15:30 uur: Bob Popcorn Show

Dinsdag 30 augustus van 14:00 - 15:30 uur: Zomerworkshop Dieren tekenen
met potlood en fineliner door Ferdy Remijn

Woensdag 3 augustus van 14:00 - 15:00 uur: Voorleesactiviteit Het begin van de zee

Woensdag 24 augustus van 14:00 - 15:00 uur: Muzikaal verhaal

Woensdag 27 juli van 14:00 - 15:30 uur: Workshop Green Screen; Speel
zelf de hoofdrol in een boek!

Woensdag 10 augustus van 14:00 15:00 uur: Voorleesfeestje
met de Boekfiets

Wil jij wilde dieren tekenen? Een personage in een prentenboek zijn? Of met Bob Popcorn
de gekste avonturen beleven? Het kan allemaal deze zomer in de Bibliotheek!

Aanmelden via www.biebzvl.nl

Een zomer vol activiteiten in bieb Terneuzen
Van 27 juli t/m 30 augustus 2022 wekelijks een workshop

of evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar



Welke kleuren moeten de ballonnen krijgen?

 

 

maak de rij af

bron:https://pin.it/6eeNYAL

https://pin.it/6eeNYAL


Geef jouw kind in iedere hand wat

fruit 

(of iets anders)

 Wat is er zwaarder? De sinaasappel

of de mandarijn?

 Daarna kunnen jullie een makkelijke

weegschaal maken van een

kledinghanger.

wat is zwaarder?

Hang aan iedere kant een plastic zakje waar

je de sinaasappel en de mandarijn in doet.

Nu houd je de hanger vast 

(laat hem rusten op 1 vinger)

 

Kijk eens wat er gebeurt?

 Er zijn vast meer dingen

in huis die je kunt wegen.

 



teken de lijn verder

bron: https://nl.pinterest.com/pin/90072061281876923/sent/?
invite_code=11fe12944f3147118e59157f652df592&sender=570831458927654340&sfo=1



Zin om een beetje te toveren?

 Maak eerst een tekening met lijm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strooi er daarna zand over je hele blad.

Daarna even wachten totdat je lijm droog is.

 Schud het zand er van af.

 

 

tekenen met zand

Als het droog is kan je jouw

schilderij nog mooier maken door het

zand te verven.

 

 



Fijne zomer!

Marina

Anja Ell ie

Henny

Marleen

Groetjes 

team ITM 

aan-z

Puk


