
De U van Uitstapjes  

Peuters willen ‘de wereld’ 

ontdekken. Op stap gaan 

is daarom voor hen een 

echte belevenis! Maar, 

zoek het niet te ver van 

huis. Dat hoeft echt niet. 

 

Regelmatig op stap 

Regelmatig ‘uitstapjes’ 

maken en daarbij de 

(directe) omgeving ver-

kennen, bevordert op een 

spontane manier de ont-

wikkeling van je peuter.  

 

Wat kun je ondernemen?  

Ver hoeft niet. Duur ook 

niet. Dure uitstapjes voe-

gen in deze leeftijdsfase 

zelfs weinig toe. Zorg wel 

voor afwisseling.  

Voorbereiding 

Het is belangrijk om sa-

men het uitstapje voor te 

bereiden. Pak dus niet 

onverwacht de jassen om 

vervolgens ‘ineens’ te 

vertrekken.                   

De voorbereiding bestaat 

vooral uit zeggen wat er 

gaat gebeuren. Leg uit 

waar jullie naartoe gaan 

en wat jullie daar gaan 

doen. Vertel ook wie daar 

nog meer zijn. Spreek 

samen af wat jullie mee-

nemen.                        

Vertel ook wanneer jullie 

weer terug gaan.         

Vooral, bied overzicht. 

Dan weet je peuter wat 

hem te wachten staat. 

Dat geeft grip op de din-

gen, wat weer het zelf-

vertrouwen bevordert. 

Tips 

 Doe samen de spullen 

die je meeneemt in een 

tas. Vergeet de knuffel 

niet.   

 Geniet zelf ook van het 

uitstapje!                     

Buitenshuis ontdek je 

vast nieuwe, verrassende 

kwaliteiten van je peu-

ter. 

 Gebruik het uitstapje  

om je peuter wegwijs te 

maken in het verkeer. 

Benoem de zebra, het 

verkeerslicht, de stoep, 

enzovoort. Vertel bij het 

oversteken, waar je op 

let. 

 Geef, hoe jong je kind 

ook is, altijd het goede 

voorbeeld in het verkeer. 

 

Leuke uitstapjes hoeven 

niet duur te zijn. Zoek 

het dicht bij huis. Neem 

brood mee voor een pick-

nick onderweg. Succes 

verzekerd! Suggesties: 

1. zwembad 

2. kinderboerderij 

3. boerderij 

(toegankelijk voor 

kinderen)  

4. dierentuin  

5. (klein) pretpark 

6. speeltuin  

7. speurtocht: in de 

buurt / park /  bos  

8. speelbos voor kin-

deren  

9. boswandeling 

10. picknicken in bos 

of park  

11. uitwaaien op het 

strand, vliegeren 

op het strand of in 

een park  

12. spelen op het ijs 

13. voetbal in het park 

14. ritje met metro of 

trein 

15. kindertheater / 

voorstelling 

16. rondvaartboot  

17. vliegtuig ‘spotten’ 

18. grote zandbak 

19. bibliotheek 

 

Opvoed-ABC  

De U van Uitstapje  

 

1 

Ik heb een vraag... 

Uitstapjes met mijn 

peuter 

1 

Taal 

Begrijpend luisteren; 10

2 

Muziek en bewegen 

Klein rood autootje 

2 

Knutselfrutsels 

Autootje maken 

2 

 

Liedtekst & Bewegen 

Kleurplaatje       

3 

 

  
 

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 info@visactiva.nl 

   In dit nummer 
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Maandelijkse informatiebrief bestemd voor ouders met informatie over 

peuters en wat ouders met peuters kunnen doen.   

PeuterThuis  
over opvoeding, ontwikkeling en ouderbetrokkenheid 

Dagje uit met je peuter? Klik hier. 

 

Ik heb een vraag…  

 

 

Het is bijna vakantie! 

Waar kan ik met mijn 

peuter eens naar toe-

gaan? 

http://www.peuterplace.nl/DagjeUit.htm


Het hele schooljaar ging het bij 

taalontwikkeling over begrijpend 

luisteren. Met elke maand nieu-

we tips. Als afsluiting een samen-

vatting van de tips. 

 

Tip 1 

Lees hardop denkend voor. 

 

Tip 2 

Lees een paar keer met een 

‘denkstem’. 

 

Tip 3 

Stel vragen waarvan de antwoor-

den letterlijk in de tekst staan. 

 

Tip 4 

Stel zowel open als gesloten vra-

gen. 

Wat heb je nodig?   

 paar doosjes (groot en klein) 

 verf en kwast 

 karton (voor de wielen) 

 lijm 

 restpapier  

 kosteloos materiaal 

 

Is er een prentenboek met auto’s in huis? 

Bekijk het dan samen. Wijs aan of laat 

aanwijzen: het dak, de wielen, de lampen, 

de ramen, de voorkant, de achterkant, de 

deur, opzij. Noem deze woorden ook.  

Knutsel  het rode autootje. Maak van de 

twee dozen een auto. Van stevig karton 

worden de wielen gemaakt. (Die kunnen  

ook van bierviltjes gemaakt worden.)  

 

Praat over wat er nog meer gemaakt 

moet worden. Dat kan van het restpapier 

of het kosteloos materiaal. Lichten van 

doppen? Een bumper van een strook pa-

pier? Raampjes? Die kun je uitprikken. 

Net als deuren die open en dicht kunnen.  

Laat de auto naar eigen inzicht verven.  

 

Iedereen een fijne vakantie toege-

wenst! 

Taalontwikkeling: begrijpend luisteren (10); afsluiting 

Knutselfrutsel 

 

 

Tip 9 

Activeer de woordenschat. 

 

Tip 10 

Kies geschikte teksten. 

 

Tip 11 

Bied informatieve boekjes aan. 

 

Tip 12 

Visualiseer wat je leest: ‘Ik zie...’ 

‘Ik hoor dat …’ 

 

Tip 13 

Vat stukjes tekst in eigen woorden 

samen. 

 

Tip 14 

Laat een andere afloop bedenken. 
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Tip 5 

Lees soms nadrukkelijker, langza-

mer. 

 

 

 
beeld: 

Google 

 

 

 

Tip 6 

Blader samen terug en kijk dan 

naar de illustraties. 

 

Tip 7 

Geef een paar keer een toelichting. 

 

Tip 8 

Laat voorspellen. 

 

Een rood autootje maken 

Knutselfrutsel hoort bij de muziekactiviteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beeld: Google 

Muziek & bewegen 
Klein rood autootje. Zie pag. 3 

Luister hier het liedje. Klik op de oranje 

titel en daarna op het driehoekje bij num-

mer 31. 

Pak een klein, rood autootje en maak sa-

men een muzikaal tochtje ‘langs allerlei 

dieren en langs opa en oma’. Of gaan jullie 

ook nog ergens anders naartoe?  

 

 - Maak met je stem allerlei autogeluiden: 

het starten van de motor, de claxon, …, ...  

- Zing het liedje en klap en stamp erbij of 

gebruik een trommel.  

- Heb je een kleurendobbelsteen? Laat  

dan gooien en zing in plaats van 

‘klein rood autootje’ de kleur die de 

dobbelsteen aangeeft.  

Tips 

1. Maak van knijpers een weg voor 

het autootje. Zorg voor veel boch-

ten. Zet dieren langs de weg en ook 

het huis van opa en oma.  

2. Speel een verstopspelletje als het 

lied uit is. Eén van beiden verstopt 

zich en roept zachtjes ‘Boe!’ Waar 

zit ‘de koe’ verstopt? 

3. Plak op een stuk karton (voor-  

en achterkant) een rood en een 

groen rondje. Stop met zingen als 

‘het verkeerslicht’ op rood staat. Ga 

verder als het op groen staat.  

https://www.muziekweb.nl/Link/U00000689738/POPULAR/Klein-rood-autootje


 

 

Liedtekst  &  Bewegingen 

Klein rood autootje waar breng je ons naar toe?  

Naar opa en naar oma en naar de koetjes boe. 

 Denkbeeldig een stuur voor je houden, zittend of stappend. 

En de handjes gaan van klap klap  klap 

  3 x klappen 

En de voetjes gaan van stap stap stap 

  3 x stappen 

Klein rood autootje waar breng je ons naar toe?  

Naar opa en naar oma en naar de koetjes boe. 

 Denkbeeldig een stuur voor je houden, zittend of stappend. 

 

 

 

 

De auto kan nog mooi gekleurd worden! 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Muziek op schoot. 


