
 

 

Het schooljaar is alweer bijna voorbij. Wat gaat het toch snel. Het is zomer op de 

speelgroep. Wij hebben leuke activiteiten bedacht om te gaan doen met de peuters. 

We spelen met water, ervaren het weer buiten, de zon is warm, de regen is nat, de 

wind waait. We pakken onze koffers; “wat doen we hier in,” en gaan we op vakantie 

met de auto, het vliegtuig of met de boot. 

 

Het boek dat dit thema voorgelezen wordt heet: PLONS! 

Floortje is het varken van boer Van Der Pluim. Op een snikhete zomerdag ligt 

Floortje aan de rand van de vijver jaloers te 

kijken naar de eenden en ganzen die zo’n plezier 

hebben in het koele water. Ze houdt de warmte 

niet meer uit, neemt een besluit en met een 

plons springt ze in de vijver.  

De andere dieren van de boerderij horen van het 

varken dat in het water is gesprongen. Dat wil 

iedereen wel eens zien en ze rennen naar de 

vijver. Daar staat boer Van der Pluim. Die kijkt 

eens naar zijn varken, zet zijn hoed af, trekt zijn 

kleren uit en ‘plons’. Nu zijn alle dieren niet meer 

te houden en met z’n allen springen ze in de 

vijver. Iedereen heeft het zichtbaar naar zijn zin, maar de vijver is wel heel vol! 

 

Woorden die in dit boek veel aan bod komen:  

 

Zwemmen, warm, het gras, de zon, het water, springen, prachtig weer, de vijver, 

blauw, plons!, heet, vol, het zwembad, het varken, de eend, de gans, de koe, het 

schaap, de geit, de kip, de zon brandt, puffen, lekkere temperatuur, koel, spetter, 

spatter, kledder, klats, de spat, de boer, de vissen, de kikker, het bad, boos. 

  



 

 

Tips voor thuis: 
 
- Praat met uw kind over water. In de zomer speel je vaak met water. En als het 
warm is heb je vaak dorst. Water is er altijd. Je kunt leuke activiteiten doen met 
water. Bijvoorbeeld: bij de kraan of bij het bad: gieten met flesjes, washand of spons 
uitknijpen, bubbeltjes maken, bellen blazen. 
 

- Een bak met water vullen en samen met uw peuter kijken wat blijft drijven en wat 

zinkt naar de bodem? Dit gaan we ook op de peuterspeelgroep doen, het zal dan  

extra herkenbaar zijn voor uw peuter. 

- Samen met uw kinderen gaan picknicken. Wat moet er dan eigenlijk allemaal mee? 

Een kleed? Een beker? Een broodje?. En waar gaan we picknicken? In de tuin? Of 

even een stukje fietsen en op een veld? 

 

- 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. 

- Leuke versjes om op YouTube te 

bekijken: 

DD Company: In de zomer. 

Het zandkasteel: 

Aflevering 210 Zomer 

Aflevering 229 Op vakantie 

 

 

 

 

 

 

Olifantje op het strand. (olifantje in het bos) 

Olifantje op het strand speel maar lekker met het zand  
Stop het zand niet in je oren want dan kun je niets meer horen 
Olifantje op het strand, speel maar lekker met het zand. 
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