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Ouderbrochure ‘Zomerkriebels’ 
 
 
Het is bijna zomer of de zomer is net begonnen. Voor veel gezinnen betekent dit dat er veel buiten 
wordt gedaan als het lekker weer is: buiten spelen, buiten eten en uitstapjes maken. De gesprekken 
zullen gaan over de vakantie. Dan gaan ouders niet werken en de kinderen zijn vrij. Misschien treft u 
al voorbereidingen voor wat u in de vakantie met de kinderen wilt gaan doen en praat u daar met hen 
over.  
 
Het Piramide-project waar we nu mee beginnen gaat over de zomer. We beginnen met wat de 
kinderen meemaken en begrijpen van het zomerweer. We laten de kinderen buiten de zomer beleven, 
we spelen met water en zand, we praten en kijken naar schaduw en we bouwen tenten.  

 

Een groot deel van de zomer speelt zich af in de 
vakantieperiode, een aantal weken waarin uw kind niet naar de 
gastouder gaat. Natuurlijk regent het in de zomer ook 
regelmatig maar als het goed is, is het ook vaak heerlijk 
zomerweer. Misschien wordt het wel heel heet. Hoe gaat het er 
bij u thuis toe als het heel warm is?  
 
Hoe reageert uw kind op de zomerse sfeer? Speelt uw kind 
meer buiten? Wat speelt het graag? Hoe gaat het met ’s 
morgens opstaan en ’s avonds gaan slapen? Het is immers 
nog licht als de kinderen naar bed gaan en al licht als ze 
opstaan. Hoe is het om buiten te eten? Hoe reageert uw kind 
op het dragen van de zomerkleren?  

 
Doet u thuis mee? 
 
Als u al vakantieplannen heeft, is het leuk om daar alvast eens met uw kind over te praten. Bekijk 
samen de foto’s of filmpjes van vorige vakanties. Probeer vooral om uw kind te laten vertellen over wat 
het ziet. Wie zijn er te zien op de foto’s en wat doet iedereen?  
 
Organiseer eens een picknick met uw eigen gezin of samen met een ander bevriend gezin. Laat uw 
peuter meehelpen met nadenken over wat u allemaal mee moet nemen. Wat is er allemaal nodig? 
Welk eten en drinken is lekker en geschikt om mee te nemen, welk eetgerei is er nodig, waar moet 
iedereen op zitten? Laat uw peuter meehelpen met inpakken van de spullen. Hoe past het in de tas?  
 
Zit uw kind graag bij u op de fiets? In het fietsstoeltje voorop kan uw kind alles goed zien. Bovendien 
is het leuk om samen te praten over wat er onderweg te zien is. Wat een ervaring moet het voor een 
dreumes of peuter zijn als hij op een warme dag voor het eerst in zijn korte leventje met u samen op 
de fiets door een bos rijdt. Of langs boerderijen en weilanden met paarden, schapen of koeien. Maak 
een tocht langs het water of ga samen op de fiets naar een speeltuintje. Wijs onderweg aan wat er te 
zien is en reageer op wat uw kind zelf allemaal opmerkt.  
 
Wanneer u de gelegenheid heeft om een zwembadje buiten te zetten, biedt u uw kind natuurlijk een 
heel favoriet zomerspel. Lekker kliederen met water geeft niet alleen veel plezier, maar uw kind 
ervaart hoe water reageert door te gieten en te spatteren, hoe het koele water voelt aan het eigen 
lichaam in de buitenlucht en hoe dingen blijven drijven of zinken. Allerlei bakjes, gieters en emmertjes 
zijn al genoeg om lekker mee te spelen.  
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Speel eens een zon- en schaduwspelletje met 
uw kind. Ga samen op een plekje staan waar 
de zon lekker schijnt. Dat is lekker warm en 
licht. Zoek dan een schaduwplekje waar de zon 
niet schijnt. Daar is het koel en een beetje 
donker.  
 
Breng het huis in vrolijke zomersfeer door 
samen een boeket bloemen te plukken in de 
bermen. U zult verrast zijn door wat  

uw kind allemaal in het boeket wil stoppen: grassen, stokjes, uitgebloeide paardenbloemen, 
meizoentjes, brem, klaver, margrietjes, fluitenkruid en klaprozen. Als u niet zoveel bloemen kunt 
vinden, maakt u een paar kleine vaasjes met daarin een paar kleine bloemetjes om de tafel te 
versieren.  
 
Uw kind hoort tijdens het project nieuwe woorden en begrippen die met het onderwerp ‘zomertijd’ te 
maken hebben. Als u deze woorden en begrippen thuis spelenderwijs gebruikt in gesprekjes met uw 
kind, helpt u mee aan de ontwikkeling van de woordenschat van uw kind.  
 
Wat baby’s en dreumesen graag doen 
 
Baby’s en dreumesen vinden het heerlijk om te spelen met water. Spetteren maar!  
In een bak met een laagje water kunt allerlei uitdagende materialen leggen om ervaringen met water 
op te doen. Om te scheppen kunt u verschillende zandvormpjes en zandscheppen neerleggen. Om 
water te gieten of te vervoeren zijn kleien gieters en emmers interessant. Denk verder aan bad-
eendjes, kurken onderzetters en ander drijvend materiaal. 
 
Voorlezen 
 
U kunt het boek ‘Nijntje speelt met water’ samen met uw oudere baby of dreumes bekijken.  
Het boek ‘Nijntje speelt met water’ is een kunststof boekje dat een bed-bad-box-boekje genoemd 
wordt. Het kan inderdaad in verschillende situaties gebruikt worden, het kan nat worden en worden 
schoongemaakt. Geef het boekje daarom eens als u het kind in bad doet. Het zal dan voornamelijk 
spelen met het boekje zijn. Als u het kind heeft afgedroogd en heeft aangekleed is het een mooi 
moment om samen het boekje te lezen. 
Voor meer voorleestips: www.boekstart.nl 
 
Zomertijd 
Bruna, Dick | Nijntje speelt met water | Uitgeverij Mercis 
 
Het boekje 'Nijntje speelt met water' is een kunststof boek dat een bed-
bad-box-boek genoemd wordt. Het kan inderdaad in verschillende 
situaties gebruikt worden, het mag nat worden en kan worden 
schoongemaakt. De plaatjes hebben te maken met water en zomer: 
Nijntje gaat in bad, staat klaar met een emmertje en een schep, haar 
bal ligt in de zee. Nijntje zit in een zwembadje, er is een vis en een 
eend in het water, Nijntje vaart in een boot, schuilt met een 
vriendinnetje onder een paraplu en gaat daar samen mee in bad. 

 

 
Wat peuters graag doen 
 
Spelen met zand is van oudsher en over de hele wereld geliefd bij kinderen. Wanneer u de bodem 
van een emmer wegsnijdt, heeft u een vorm waarmee de prachtigste dingen gemaakt kunnen worden. 
Draai de emmer om, zet hem op de grond en vul hem met een laagje droog geel zand. Spuit er wat 
water op, zodat het zand een beetje nat wordt. Nu weer een laagje zand en weer wat water. Ga door 
tot de emmer vol is. Trek nu de emmer weg. Er staat een stevig zandtorentje op de grond. Met dat 

http://www.boekstart.nl/


© Cito B.V. Arnhem (2013) 

zandtorentje kan van alles worden gedaan: versieren met allerlei dingen, streepjes in tekenen, stukjes 
afbreken en kapotmaken natuurlijk. Van meerdere zandtorentjes bouwt u muren en torens, die uw kind 
weer uitdagen tot nieuw spel.  
Peuters houden van versjes en liedjes en het is een uitstekende manier om de taalontwikkeling te 
stimuleren.  
 
Een versje: Lekker spelen 
Elly van der Linden  
 
lekker spelen op het strand 
met het warme zachte zand 
lekker voelen, lekker strooien 
kuiltjes graven en dichtgooien 
vormpjes vullen en taartjes bakken 
wil je er een? Kom maar pakken  
 
Voorlezen 
 
Bij de gastouder wordt tijdens het project een speciaal boek over de zomer voorgelezen. Dat gebeurt 
niet één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn 
voor uw kind als thuis ook nog eens door u te worden voorgelezen. Uit hetzelfde boek!  
 
Het prentenboek over Zomerkriebels waar uw kind uit wordt voorgelezen is:  
 

 

Slegers, Liesbet | Kaatje in de zomer | Uitgeverij Clavis  
 
Omdat het zomer is en lekker warm, trekt Kaatje ’s 
morgens een zomerjurk aan en sandalen. Met een petje 
op en ingesmeerd met zonnebrandcrème kan ze fijn naar 
buiten. Ze buitelt in het gras, helpt mee kersen plukken en 
haar moeder duwt haar op de schommel. Kaatje speelt 
daarna in haar zwempakje in het zwembadje en er wordt 
gegeten buiten onder de parasol.  

 
Nog meer prentenboeken over het thema ‘Zomertijd’ om thuis voor te lezen:  
 
Guido van Genechten | Varkentje gaat naar zee | Uitgeverij Clavis | Eenvoudig kartonboek 
Pauline Oud | Naar zee met Fien en Milo | Uitgeverij Clavis | Prentenboek 
Dick Bruna | Nijntje aan zee | Uitgeverij Mercis | Verhaaltje op rijm 
Ingrid Godon | Naar zee | Uitgeverij Lannoo | Prentenboek zonder tekst  
Waddell, Martin & Jill Barton | Plons! | Uitgeverij Lemniscaat 
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