Ouderbrochure ‘Wie komt er in mijn huisje?’
Er is geen fijner huisje voor uw kind te bedenken dan in uw armen. Daar komt ook de titel van ons
project over wonen vandaan. U kent het spelletje vast wel. U spreidt uw armen wijd en vraagt uw
kind: ’Wie komt er in mijn huisje?’ Als het op u af komt rennen vangt u het op in uw armen. Uw kind zit
in uw ‘huisje’. Een veilig plekje waar voor je gezorgd wordt, daar ben je thuis!
Uw kind kent vast en zeker alle plekjes in huis heel goed. Als het zelf de trap op en af kan, gaat het in
huis zijn eigen weg, zonder dat u er steeds achteraan hoeft te lopen. Het gaat zelfstandig speelgoed
halen uit zijn of haar kamer. Het weet u te vinden als u ergens in een vertrek bezig bent en uw kind
roept.
Herinnert u zich nog hoe snel uw kind wist waar jullie huis was? U hoefde de
straat maar in te komen rijden en het wist precies waar u zou stoppen en
hoe je naar binnen moest. Kinderen weten ook al snel hoe ze de voordeur of
de poort vinden van het huis van oma en opa, familie, vrienden en vriendjes
en vriendinnetjes in de buurt. Meestal hoeven ze maar even in een vreemd
huis rond te lopen en ze weten er de weg. Ze merken ook steeds meer
verschillen op in woningen. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld nog nooit in
een flat geweest en andere kinderen weten bijna niet anders.

Het Piramide-project waar we nu mee
aan de slag gaan gaat over wonen.
We bouwen met blokken, maken zelf
een huisje om in te spelen en
bekijken echte huizen. We bedenken
wat er in de diverse vertrekken in
huis thuishoort en wat je allemaal
doet in de keuken, de woonkamer, de
slaapkamer, de badkamer en in de
hal.

Doet u thuis mee?
Nu er bij de gastouder veel aandacht is voor alles wat met ‘wonen’ te maken heeft, is het fijn als u
thuis ook eens let op hoe u daar met uw kind mee bezig kunt zijn.
Er zijn veel onderwerpen waarover u kunt praten met uw kind. Want hoe gaat het bij u thuis als u
bezig bent in de verschillende vertrekken? Jonge peuters doen graag mee met wat u doet en
dribbelen vanzelf overal met u mee. Het is trouwens ook vaak gemakkelijker om een oogje in het zeil
te houden als u hen bij u in de buurt houdt. Maar ook de wat oudere peuters spelen graag om u heen.
Volop mogelijkheden dus om op een vanzelfsprekende manier te praten over in welk vertrek u bent,
wat daar gebeurt en wat daar zoal in thuishoort.
Verstoppertje spelen is echt zo’n spelletje waar het hele huis bij
gebruikt kan worden. Uw kind vindt het misschien nog heel
moeilijk om niet te verklappen waar het zich heeft verstopt maar
heeft grote pret om een verstopplekje te zoeken. Er zijn plekjes
achter deuren en gordijnen, achter de bank en onder de tafel.
Plekjes in de kamer en in de keuken of de hal, plekjes boven en
beneden en rondom het huis buiten. Tijdens het spel en achteraf
praat u samen. Uw kind vertelt dat het ‘boven in de badkamer was
achter de wasmand’, ‘beneden in de keuken onder de tafel’ of
‘buiten naast de fietsen in het schuurtje’.
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Misschien moet u ook wel eens ergens iets afgeven of een felicitatiekaart of uitnodiging bij iemand in
de brievenbus doen. Doe dat eens samen met uw kind. Het is een mooie gelegenheid om andere
huizen te verkennen. Vertel dat u weet waar iemand woont, in welke straat en welk nummer en welk
huis het is. Misschien kan uw kind zelf het juiste huis aanwijzen. Doe samen de post in de brievenbus.
Is dat een andere brievenbus dan thuis? Is de voordeur anders? Moet je misschien door een poortje
om naar de voordeur te lopen? Of trappen op en af in een flat? Wie zouden daar allemaal wonen?
De meeste kinderen ontdekken op deze
leeftijd hoe leuk het is om een eigen huisje te
maken onder een tafel of onder de trap of
gewoon met wat plaids en badlakens tussen
een paar stoelen. De knuffels worden er
naartoe gesleept, de autootjes en het
serviesje. Ze richten ook graag een
slaapplekje in. Let eens op of uw kind
gelegenheid heeft voor dergelijk fantasievol
spel. Leer het trucjes om iets handig vast te
maken zodat de boel niet meteen inzakt.
Speel even mee en fantaseer met uw kind
over wat er zoal gespeeld kan worden in het
huisje als het ideetjes nodig heeft.

Wat baby’s of dreumesen graag doen
Zet een grote kartonnen doos in de woonkamer en maak er een deur en een raam in. Een baby of
dreumes vindt het heerlijk om daar in te kruipen, het deurtje of het raam open te doen en naar buiten
te kijken.

Voorlezen
Velthuijs, Max (2000) | Kikker binnen | Uitgeverij
Leopold
Het stoffen boekje 'Kikker binnen' is een prettig zacht
en licht boekje dat goed te grijpen en vast te houden
is met een babyhandje. Het boekje heeft drie
plaatjes over de linker- en rechterpagina samen. Die
plaatjes hebben te maken met bezigheden
binnenshuis. Op het eerste plaatje zit Kikker aan
tafel te tekenen. Op het tweede plaatje gaan
Varkentje, Eend en Kikker eten. En op het derde
plaatje zitten Kikker, Eend en Varkentje op bed en
leest Haas voor. Op de voorkant ligt Kikker lekker in
bed en slaapt.
Geef dit boekje aan uw baby als het in de box of op een speelkleed ligt. Of bekijk het boekje samen bij
u op schoot. U houdt het boekje rustig voor het gezicht van uw baby zodat hij kan kijken naar de
kleuren en de vormen. U vertelt wat er te zien is. Het gaat vooral om het plezier van het kijken en het
luisteren naar uw stem.
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Wat peuters graag doen
Als er iets is wat bij het basisspeelgoed van een kind hoort, dan zijn het blokken. Het liefst allerlei
soorten blokken van hout én van kunststof. Plankjes, balken, blokken die op bouwstenen lijken,
cilinders en driehoekige blokken, alles is te gebruiken om huizen mee te bouwen waar
speelgoeddieren en poppetjes in kunnen wonen. In het begin wordt er vooral gestapeld maar
naarmate een kind meer inzicht krijgt en motorisch vaardiger wordt, bouwt het ingewikkelder
bouwwerken. Veel kinderen moeten van u leren hoe je dat doet. Een stevige muur bouwen
bijvoorbeeld of een opening maken voor een deur of een raam. Ook bij het bouwen met
constructiemateriaal zoals lego, duplo en dergelijk materiaal is ondersteuning soms heel goed om het
kind vooruit te helpen. Daarna kan het weer alleen verder bouwen.
Spelen met een poppenhuis past natuurlijk heel goed bij het thema ‘wonen’. Er zijn fijne poppenhuizen
te koop met eenvoudige meubeltjes en poppetjes. Soms zijn een paar op elkaar geplakte doosjes al
voldoende om een poppenhuis voor te stellen. Met blokjes maakt u de tafel, stoel en kast en een
popje slaapt in een klein doosje.
Een versje: Wie komt er in mijn huisje?
Elly van der Linden
wie komt er in mijn huisje
een poesje of een muisje
een hondje of een kindje?
mijn allerliefste vrindje
zie je wat ik doe?
kom maar naar mij toe
goed zo, rennen, stop
ha, ik vang je op
Zoek een plekje een eindje van uw kind vandaan en zeg bovenstaand versje op. Spreid uw armen
wijd. U bent een ‘huisje’, klaar om uw kind dat aan komt lopen of rennen in uw armen op te vangen.
Deurtje dicht. Nu zit uw kind bij u in het huisje!
Een liedje: Wat zie ik?
Marijke Albers en Marjanka van Maurik

Zing samen met het kind dit liedje en kies om de beurt telkens iets anders uit wat te vinden is in de
ruimte waar u bent.
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Voorlezen
Bij de gastouder wordt tijdens het project een speciaal boek over wonen 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 het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Uit hetzelfde boek!
Het prentenboek over wonen waar uw kind uit wordt voorgelezen is:
Jet Boeke  Waar is Dikkie Dik?  Gottmer Uitgevers Groep
Dikkie Dik speelt verstoppertje met zijn vriendjes Poes, Muis,
Siem en Vlekje. Die kunnen Dikkie Dik niet vinden. Ze zoeken
in de woonkamer, in de slaapkamer en in de badkamer. Waar
is Dikkie Dik? Tijdens het zoeken in de badkamer gaat er van
alles mis. De emmer kiepert om, poes Siem krijgt de bezem
op zijn kop en de wasknijpers vallen op de grond. Door al dat
lawaai wordt Dikkie Dik wakker. Hij had zich verstopt in de
wasmand en was gewoon in slaap gevallen. Moe van het
verstoppertje spelen komen de poezenvriendjes bij Dikkie Dik
in de wasmand uitrusten.

Nog meer prentenboeken over het thema ‘Wonen’ om thuis voor te lezen:
•
•
•
•
•
•
•

Guido van Genechten  Lieve mama  Uitgeverij Clavis  Eenvoudig kartonboek over
verstoppertje spelen.
Eric Hill  Waar is Dribbel?  Uitgeverij Unieboek  Eenvoudig kartonboekje
Ingeborg Bijlsma  Bobbi gaat logeren  Uitgeverij Kluitman  Prentenboekje op rijm
Gunilla Wolde  Tommie bouwt een huis  Uitgeverij Clavis Prentenboekje
Greet Bosschaert  Van tafel tot ster  Uitgeverij Clavis  Zoek en aanwijsboek
Petr Horacek  Kleine Muis zoekt een huis  Uitgeverij Gottmer  Prentenboek voor de oudste
peuters
Martin Waddell  Waar ben je, Kleine Beer?  Uitgeverij Lemniscaat
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