
Thema 

IN HET

CIRCUS
Een gratis inimini thema



Hoog geëerd publiek,

Dit inimini thema (en dan hebben we ons nog ingehouden) word je aangeboden 
door Peuteractiviteitenweb. 
Een gemiddeld thema van Peuteractiviteitenweb telt rond de 50 bladzijdes vol 
met activiteiten op het gebied van zang en dans, knutselwerkjes, boekentips, 
kleurplaten, recepten, sport en spel, woordkaarten, speel-en oefenwerkjes, 
tips en ideeën en nog veel meer. 

Peuteractiviteitenweb beschikt over 50 thema's. Wellicht heb je ook 
interesse in de volgende thema's:

Thema Ridders, prinsessen en kastelen (thematip Kinderboekenweek 2020)
Thema Wat groeit en bloeit daar?
Thema Bloemen, planten & kriebelbeestjes
Thema Wij gaan op berenjacht
Thema De postbezorger
Thema Baby
Thema Sprookjes (1001 nacht)
Thema muziek
Doeboekjes deel 1, 2 en 3
Thema verkeer, transport en vervoer...
Thema aarde, water & zand
Thema Welkom in mijn huis/We bouwen een huis

...en nog veel meer

De thema's van Peuteractiviteitenweb worden ook vaak gebruikt naast VVE 
programma's zoals Ko Totaal (Puk & Co / Uk & Puk) en Piramide.
Dat zien wij als toegevoegde waarde! 

Wij wensen jullie heel veel plezier met het thema In het circus. 

https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661639/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-wat-groeit-en-bloeit-daar/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-57694797/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-welkom-in-mijn-huis-we-bouwen-een-huis/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-55789455/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-bloemen-planten-kriebelbeestjes-flora-fauna/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-59676546/alle-thema-s-op-een-rij-50/speel-en-oefen-doeboeken-speel-je-mee-deel-1-2-en-3/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-59777352/alle-thema-s-op-een-rij-50/thema-ridders-prinsessen-en-kastelen/#description
http://www.peuteractiviteitenweb.com/c-2715955/de-thema-s/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661646/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-aarde-zand-water/#description
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38416362/thema-vervoer/thema-vervoer/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-42613997/alle-thema-s-op-een-rij-39/thema-we-maken-muziek/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-58560810/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-sprookjes-1001-nacht/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-51951335/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-baby-0-jaar-en-ouder-met-gratis-beweegspel-en-voeldoekje/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661608/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-de-post-bezorger-nl/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-58931053/alle-thema-s-op-een-rij-49/thema-wij-gaan-op-berenjacht/#description


Vanaf 15 september 2015 is het in Nederland verboden om op te treden of rond te 
reizen met wilde circusdieren. De huisvesting, verzorging, trainingsmethoden en het 
transport van dieren in circussen laat vaak veel te wensen over. Tijdens optredens 
moeten de dieren kunstjes vertonen, die zij onder dwang en met soms zeer 
dieronvriendelijke methoden krijgen aangeleerd. Daarnaast worden ze buiten de 
optredens en trainingen in zeer krappe, kale hokken gehuisvest, waarin ze ook 
vervoerd worden. Gezondheidsproblemen en stress zijn vaak het gevolg.

THEMA IN HET
CIRCUS

Jongens en meisjes, hoog geëerd publiek WELKOM IN HET THEMA CIRCUS! 
Wat speelt er eigenlijk allemaal af in die grote ronde tent? 

Dat gaan jullie allemaal zien en ervaren. 
Kun jij ook zo gek doen als een clown? 

Kun jij ook net als een acrobaat koppeltje duikelen? 
Welke kunstjes kun je nog meer? 
Hoe heet de baas van het circus? 

Koop je ticket bij de kassa en kom binnen!
Tátátátáááááááááá!!!

Wij wensen alle kinderen heel veel plezier!
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THEMA TAFEL
Als je begint met een thema is het leuk om een thematafel te maken.
Maar wat houdt dat in?
Op een thematafel staan allerlei concrete voorwerpen die met het thema te maken 
hebben. Zet de thematafel op een centrale plaats. Niet te hoog. De kinderen moeten 
op ooghoogte ernaar kunnen kijken. 

De thematafel sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Daarop komt o.a. te staan:
– Een boek dat aansluit op het thema.
– Een knutselwerkje dat de kinderen gaan maken of hebben gemaakt.
– Speelgoed of een voorwerp.
– Een liedje of een tekst dat bij het thema past.

Bijvoorbeeld:

Clowntje Piet heeft verdriet
Hij vertoont zijn kunstjes niet
Zijn ballon die is stuk
Tjonge, tjonge wat een ongeluk
En toen kwam de directeur van het circus
En die gaf clowntje Piet een nieuwe ballon
Toen kon clowntje Piet weer lachen…
Boem reteketet, Boem reteketet
Het clowntje kon weer lachen…
Boem reteketet, Boem reteketet
Het clowntje heeft weer pret…
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WOORDKAARTEN

Bij dit thema zijn woordkaarten uitgebracht. Deze staan op de volgende 
bladzijdes.
Je kunt de woordkaarten gebruiken als inleiding om het thema te introduceren 
en gebruiken bij de activiteiten.

Ga met de kinderen een gesprek aan. Door vragen te stellen krijgt een kind 
spreekkansen. De vragen bepalen hoe het gesprek verder verloopt. Zo zijn open
vragen moeilijker, maar wel meer stimulerend dan gesloten vragen.

Als je de kaarten gebruikt worden er verschillende doelen bereikt, namelijk:

– het trainen van het auditief / visueel geheugen
– associaties maken 
– het vergroten van de woordenschat
– gespreksvaardigheid
– verbanden leggen
– begrijpend luisteren
– spelenderwijs kennis maken met letters

Je kunt de volgende vragen stellen:

– Hoe heet de baas van het circus?
– Welke kleur haar heeft de clown? Welke kleur haar heb jij?
– Welke lekkernijen kun je kopen in het circus? 

Idee:
– Je kunt alle plaatjes 2x kopiëren. Zo heb je een memory spel.
– Je kunt de kaartjes plastificeren. Zo blijft het netjes en kunnen de kinderen 
er lekker mee spelen.
– Je kunt de woorden los aanbieden. Zo kunnen beginnende lezertjes het woord 
bij het plaatje zoeken.                                                                                                        
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KNUTSELEN
Clowntje Piet

Benodigdheden:
- kartonnen bordje (Hema)
- wiebeloogjes
- crêpepapier
- papier
- stift
- kinderlijm
- verf
- kwast
- verfschort

Voorbereiding:
- Maak van te voren voorbeelden van het haar, de hoed, de neus, de strik en de mond.
- knip stroken crêpepapier of laat de kinderen dit zelf doen.
- Maak een voorbeeld om dit aan de kinderen te laten zien of laat bovenstaande afbeelding 
zien.

Werkwijze:
De kinderen mogen de clown verven en in elkaar zetten. Laat ze zelf naar eigen wijze plakken. 
Het is juist leuk als de neus niet in het midden wordt geplakt en de mond scheef staat. Om de
fijne motoriek spelenderwijs te stimuleren kunnen de kinderen propjes crêpepapier maken en 
deze op het haar van de clown plakken. Hang alle clowns  op. Wat een vrolijk gezicht met al 
die slierten crêpepapier die eronder hangen. 

Ook leuk om te maken:

* Clownshoedje
Je kunt ook een clownshoedje maken. Deze 
kunnen de kinderen versieren met bijvoorbeeld 
vingerafdrukken van verf. Je kunt ook verf op 
de hoed spuiten die ze met hun handjes uit 
kunnen smeren.
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* Clowntje Piet
Maak een foto van een kind en print dit 
groot uit. Knip strikjes, hoedjes en cirkels 
uit. Zie voorbeeld. De kinderen mogen van 
zichzelf Clowntje Piet (of hun eigen naam) 
maken. Laat lekker de fantasie de vrije 
loop.  

* Clownschoenen
Knip de schoenen in dezelfde vorm uit op 
stevig papier. De kinderen mogen de 
schoenen verven, kleuren, plakken...

Sapperdeflap, wat zijn ze prachtig! 

* Bumba
De kinderen mogen met verf het 
kartonnen bordje (Hema) verven. Daarna 
mogen ze het hoedje, het haar en de neus 
erop plakken. Het haar kan ook zwarte 
draad zijn en wiebeloogjes als ogen. 
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SPORT EN SPEL
In het circus valt van alles te beleven en te zien. De kinderen gaan dit zelf ervaren met 
onderstaande activiteiten.

Kan jij net als de zeehond (zie woordkaartje) ook een (strand)bal op je neus zetten? 
Wat kun je nog meer met een bal?
Ideeën:
*Op de bal zitten.
*De ene voet plaats je op de bal en de andere voet staat op de grond. 
*Trap met de hiel van je voet tegen de bal. De bal rolt dus naar achteren. 

Kan jij net als een acrobaat koppeltje duikelen? Welke kunstjes kun je nog meer? 
Ideeën:
*Koorddansen: Span een draad met plakband op de grond. Lukt het de kinderen om op het 
draad te lopen zonder “eraf te vallen”?
*Op één been staan.
*Geef de kinderen een plastic bekertje. Kunnen ze deze op hun hoofd zetten zonder dat deze
valt? Je kunt ook een pittenzakje gebruiken, als je die hebt. 

Kan jij ook door de hoepel springen?
Deze hoepel maak je door stroken crêpepapier met 
een nietje vast te maken aan een hoepel. De 
kinderen kunnen eerst kruipen over een bankje en 
daarna kunnen ze door de hoepel kruipen.

Kan jij ook als een clown gekke kunstjes doen? Laat de kinderen lekker gek doen. Ieder op 
zijn eigen manier. Dat wordt lachen!

Blik gooien mag natuurlijk niet ontbreken.

De plaatjes en de plaatjes die op de 
woordkaartjes staan, zijn afkomstig van 
Pinterest. 
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Emoties
In het circus krijg je veel te maken met emoties. Het begint al als je de circustent 
binnenloopt. Het is er binnen groot en rond, met een piste en een tribune. Wat dacht je van 
de geur die er hangt en de muziek. Hoe kijk je dan? "Ohhhh wauwwwww". Hoe heet deze 
emotie? Dat kan de emotie "verrast" zijn. 

* Wat dacht je van een clown. Om zijn grapjes moet je toch lachen? Hoe kijk je als je moet 
lachen?
* Als een acrobaat gevaarlijke kunstjes doet kan je angstig kijken: "ohhh, als dat maar goed 
gaat!". Hoe kijk je als je angstig bent? Als alles goed is afgelopen kijk je opgelucht: "pffff 
gelukkig maar!". Hoe kijk je als je opgelucht bent? 
* Als een goochelaar een pluche konijntje wegtovert kijk je verbaast: "Hé? Waar is het 
konijntje gebleven?" Hoe kijk je als je verbaast bent? En als hij het konijntje weer heeft 
terug getoverd kijk je blij. Hoe kijk je als je blij bent? 
Welke emoties kennen we nog meer? Verlieft, enthousiast, verdrietig, verlegen, boos, vrolijk...

Wat hoor ik toch
In het circus kunnen ook dieren rondlopen. Zoals leeuwen, tijgers, paarden, olifanten, ganzen, 
honden en poezen. Welk dierengeluid maken ze eigenlijk? Onderstaande liedje kun je erbij 
gebruiken.                                                                                           Ook leuk:                         
                                                                                                             
Wat hoor ik toch, wat hoor ik toch.
Wat is dat voor een beest?
Ra ra ra, hoe heet dat beest.
Weet jij wel, wat dat is geweest?
Ra ra ra, hoe heet dat beest?
(Brul als bijvoorbeeld een tijger.)

Herhaal dit liedje met telkens een ander dierengeluid.               
                                                                                                                                         Blz 11



Waar is de neus? 

Benodigdheden: 
- gezicht van de clown dat staat op blz. 13
- rood papier
- schaar
- buddie (plakgom)
- blinddoek (theedoek)

Voorbereiding:
Om de neus van de clown te maken knip je een rode cirkel. Plak op de achterkant buddie. 
Hang het gezicht van de clown op kinderhoogte. 

Het spel:
Geef het kind de rode neus en doe hem een blinddoek om, of houdt je handen voor zijn 
ogen. Hij moet proberen de neus op de clown te plakken. Doe eerst voor wat de bedoeling 
is. 

       Figuurballonnen
Figuurballonnen zijn ook niet weg te denken bij  
het circus. Welk dier willen de kinderen? Of 
willen ze een bloem? Er is een handig boekje op de
markt met allerlei voorbeelden om leuke figuren 
te maken met ballonnen. Deze kun je hier 
bestellen. Bij het boekje wordt een klein 
ballonnenpomp meegeleverd en een handje vol 
ballonnen. Wil je nog meer ballonnen dan kun je 
deze hier bestellen. 

Feest
Geef de kinderen een ballon gevuld met confetti. Je hebt tegenwoordig ook transparante 
ballonnen. Wat kun je er allemaal mee doen? Er tegenaan tikken, op je hoofd zetten, 
schudden...Blijf bij deze activiteit. Als de ballon kapot gaat gooi je direct de ballon 
weg i.v.m. verstikkingsgevaar! Een idee voor een sensomotorische activiteit is een bak 
vullen met confetti. Geef de kinderen bijvoorbeeld bakjes en lepels om het confetti in te 
stoppen. Je kunt er ook met speelgoed autootje doorheen rijden. Of wrijf een opgeblazen
ballon door je haar en houdt de ballon boven de bak met confetti. Kijk wat er gebeurt! 
Dat is een trucje van de goochelaar. In het thema Experimenteren is leren (Kijk eens wat 
ik kan!) doen we nog veel meer proefjes en experimenten. Een super leuk, leerzaam en 
verrassend thema voor peuters. 

We zitten nog vol met ideeën om allemaal in dit inimini thema te plaatsen. Helaas 
mag het thema niet groter zijn dan 2 MB. Daarom hebben wij op de website nog een
aantal activiteiten geplaatst. 

Blz 12 

https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661673/alle-thema-s-op-een-rij-47/kijk-eens-wat-ik-kan-experimenteren-is-leren/#description
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/modeleer-ballonnen-260s-assorted-colors/9200000077949522/&name=figuurballonnen
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/ballon-figuren/1001004006295980/&name=ballon%20figuren%20boekje




TICKETS
Je kunt je eigen tickets maken. Print de tickets uit 

en schrijf in het midden je eigen tekst. 

Blz 14



LIEDJES
Clowntje Piet
(Luister naar de melodie op You Tube met als zoekopdracht: "Clowntje Piet")

Clowntje Piet heeft verdriet
Hij vertoont zijn kunstjes niet
Zijn ballon die is stuk
Tjonge, tjonge wat een ongeluk
En toen kwam de directeur van het circus
En die gaf clowntje Piet een nieuwe ballon
Toen kon clowntje Piet weer lachen
Boem reteketet, Boem reteketet
Het clowntje kon weer lachen
Boem reteketet, Boem reteketet
Het clowntje heeft weer pret!

In het circus
(Luister naar de melodie op You Tube met als zoekopdracht: "in het circus")

In het circus kun je olifanten zien
van je tralala, van je hopsasa
In het circus heb je pret voor tien
doe de olifant eens na.

In het circus kun je leeuwen zien
van je tralala, van je hopsasa
In het circus heb je pret voor tien
doe de leeuw eens na

Clowntje heeft een rode neus 
(Luister naar de melodie op You Tube met als zoekopdracht: "rode neus") 

Clowntje heeft een rode neus
rode neus rode neus
Clowntje heeft een rode neus
hahahahaha 
En als hij dan gaat dansen hopsa faldera 
dan doen we hem allemaal na jaja 
dan doen we hem allemaal na

Je kunt ook zingen:
*Clowntje heeft een slobberbroek
*Clowntje heeft een malle muts

Blz 15



BOEKENTIPS
Deze titels van boeken kun je lenen bij de bibliotheek of aanschaffen via bol.com

Circus 1 2 3
Zesenveertig circusartiesten voeren 
een wervelend spektakel op.
Met hun fietsjes, op een slap koord, 
hoog in de nok of als ‘paardjes’ in de 
piste …
Ze zijn gewoon fantastisch!
Kijk en tel jij mee? 
Een te gek telboek voor kinderen 
vanaf 3 jaar..

Auteur Guido van Genechten 
Illustrator Guido van Genechten 
Soort Met illustratie 
Taal Nederlands
Geschikt vanaf 3 jaar
ISBN13 9789044817720 

Bestellen kan hier

Anna in het circus
Het is circus in het dorp! Anna gaat 
samen met mama een kijkje nemen. 
De circusdirecteur heet hen welkom 
in de grote tent en dan kan de show 
beginnen. Anna en mama zien een 
grappige clown, twee handige 
jongleurs, een koorddanser en een 
meisje dat kunstjes doet op een paard.

Auteur Kathleen Amant 
Soort Kathleen Amant  
Taal Nederlands
Geschikt voor 1 - 3 jaar 
ISBN13 9789044819663 

Bestellen kan hier

Circus
Een bezoek aan het circus is altijd 
feest. We zien paarden, olifanten, 
apen, zeeleeuwen, leeuwen en 
natuurlijk de clowns. 

Auteur Dick Bruna
Illustrator Dick Bruna
Soort Met illustratie 
Taal Nederlands
Geschikt voor 1 - 3 jaar 
ISBN13 9789073991361 

Bestellen kan hier 

Nog enkele titels van boeken:

Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde ISBN13: 9789044825275 

Ga je mee naar het circus?  Kartonboek met flapjes. ISBN13: 9789051161069

Blz 16

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/ga-je-mee-kartonboek-met-flapjes-ga-je-mee-naar-circus/1001004006539267/&name=ga%20je%20mee%20naar%20het%20circus
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/hoe-tito-zijn-neus-kwijtspeelde/9200000072182015/&name=hoe-tito-zijn-neus-kwijtspeelde
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/circus/666757566/&name=circus%20dick%20bruna
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/anna-anna-in-het-circus/9200000011551963/&name=anna%20circus
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/circus-1-2-3/9200000002403813/&name=circus%201%202%203
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40067&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/&name=bol.com


Speel-en oefenwerkje
Volg met een potlood de stippellijnen.



TIPS EN IDEEEN
'

Wij geven enkele ideeën hoe je je ruimte kunt versieren. 
Alles is uiteraard vrijwillig. Wellicht kom je op eigen ideeën. 

Dat zien wij als toegevoegde waarde. 

Circus trein
Knip uit grote vellen papier een trein en 
plak daarin dieren. 

Bumba
Bumba mag eigenlijk niet ontbreken in het 
circus. Toch?

Grabbelton
Niets is leuker dan grabbelen. Zeker uit 
deze grabbeldoos geheel in stijl. De platen
zijn afkomstig van Pinterest.

                                                                                                                                         Blz 18



EETSUGGESTIES

Van mais tot popcorn
Mais is gezond en je kunt het eten als je het kookt. Sommige dieren vinden mais ook 
lekker. Van mais kun je ook popcorn maken. Dat is natuurlijk meteen een goede en een 
lekkere truc van de goochelaar. De kinderen kunnen een puntzakje kleuren/verven en 
versieren. Stop het popcorn in het zakje en smullen maar. Wat een feest!

Suikerspin
Je kunt kant en klare suikerspinnen kopen in de supermarkt, maar wist je dat je het 
ook thuis kunt maken in een iets andere variatie? 

Wat heb je nodig?

– 2,5 beker suiker
– half kopje water
– kleurstof met een smaakje (te koop bij de supermarkt)
– pan
– glazen kom
– half kopje glucosestroop

Wat moet je doen?

Stap 1: Giet de suiker, water en glucose bij elkaar in een pan met een laagje water.
Stap 2: Plaats de pan op de kookplaat en blijf het geheel roeren totdat het smelt.
Stap 3: Als het mengsel naar karamel begint te ruiken is het klaar.
Stap 4: Voeg de kleurstof erbij.
Stap 5: Giet je mengsel in een glazen kom.
Stap 6: Voordat alles hard wordt dip je een vork of een lepel in de siroop. Dit laat je 
afdruipen waardoor er hangerige draden worden gemaakt.
Stap 7: Door de vork te draaien kun je je eigen vorm maken voor je suikerspin!

Bron: Girlz

Daarna maar goed je tanden poetsen. 

Hotdogs
Ook hotdogs mogen in het circus niet ontbreken. De lekkerste hotdogs voor kinderen 
blijft toch een wit of bruin puntje met een knakworstje. 
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CIRCUS DIPLOMA
Hebben de kinderen fijn gespeeld uit thema Circus? Dan kun je aan elk kind een
circus diploma uitreiken. Deze staat op de volgende bladzijde. Op de stippellijn 
schrijf je de naam van het kind. 

Blz 20





AANKONDIGING
Om de ouders op de hoogte te houden van dit thema staan er in dit draaiboek 
affiches die je kunt ophangen op een zichtbare plaats. 
Het eerste affiche met informatie kun je vinden op blz. 23, deze hang je een paar 
dagen van tevoren op. En op de dag dat je gaat beginnen, hang je het affiche van 
blz. 24 op.

Download het voorbeeld van deze circustent via Firstpalette.com

Blz 22

https://www.firstpalette.com/Craft_themes/People/papercircustent/papercircustent.html


Hoog geëerd publiek,

Binnenkort beginnen wij met het
thema 

IN HET

CIRCUS
De kinderen mogen zelf beleven wat
er allemaal in het circus afspeelt. 
Wie weet hebben jullie straks een

circusartiest in huis! 





WERKVOORBEREIDING
                          

Zoals je hebt kunnen zien staan er activiteiten in dit draaiboek die voorbereid 
moeten worden.

Daarbij denk je aan:

– Materialen aanschaffen of bij elkaar zoeken.
– De affiches ophangen om de ouders op de hoogte te stellen.
– Boekjes aanschaffen of lenen bij de plaatselijke bibliotheek.
– Platen kopiëren of overtrekken.
– etc.

Op de volgende pagina vind je een werkplanner. 

Daar kun je alle voorbereidingen in opschrijven.
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WERKPLANNER

Wanneer wil je beginnen met het thema? Datum: ..   /..   /20..

                             Wat en wanneer ga je voorbereiden?

Datum: Schrijf op wat je gaat voorbereiden

maandag     ..   /..   /20..

dinsdag      ..   /..   /20..

woensdag   ..   /..   /20..

donderdag  ..   /..   /20..

vrijdag       ..   /..   /20..

maandag      ..   /..   /20..

dinsdag       ..   /..   /20..

woensdag   ..   /..   /20..

donderdag  ..   /..   /20..

vrijdag       ..   /..   /20..

maandag     ..   /..   /20..

dinsdag      ..   /..   /20..

woensdag   ..   /..   /20..

donderdag  ..   /..   /20..

vrijdag       ..   /..   /20..
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TOT SLOT

De kinderen hebben vast en zeker lekker kunnen spelen uit dit thema.
Ik zal het erg leuk vinden als jullie een foto en/of een reactie sturen naar:

info@peuteractiviteitenweb.com
of via de website 
www.peuteractiviteitenweb.com

Vrolijke groet,
Team Peuteractiviteitenweb

Peuteractiviteitenweb beschikt over 50 thema's.
Wellicht heb je ook interesse in de volgende thema's: 

Het Knuffel ThemaPakket inclusief 2 pluche konijnen van 35 cm en 20 cm
Thema Experimenteren is leren (Kijk eens wat ik kan) 
Thema Uche Kuche (Ziek zijn en weer beter worden)
Thema op het postkantoor 
Thema kleding (wat trek jij aan) 
Thema huisdieren
Thema kinderkunst (In ieder kind schuilt een kunstenaar)
Thema kleur

...en nog veel meer. Kijk op www.peuteractiviteitenweb.com om nog meer 
thema's te bezichtigen.

.
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http://www.peuteractiviteitenweb.com/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359856/thema-kleur/thema-kleur/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-43360194/alle-thema-s-op-een-rij-41/thema-kinderkunst/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359755/thema-huisdieren/thema-huisdieren/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-38359826/thema-kleding/thema-kleding/
http://www.peuteractiviteitenweb.com/a-42550460/mens-maatschappij-5/op-het-postkantoor-thema-postbode/
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661607/alle-thema-s-op-een-rij-47/thema-uche-kuche-de-dokter/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-40661673/alle-thema-s-op-een-rij-47/kijk-eens-wat-ik-kan-experimenteren-is-leren/#description
https://www.peuteractiviteitenweb.com/c-4003106/knuffelpakket-met-ko-nijn/


Algemene voorwaarden

1. Peuteractiviteitenweb maakt gebruik van kindvriendelijke materialen en voorwerpen. 
Bij de activiteiten in dit draaiboek wordt er nog eens extra veiligheidstips gegeven.
Peuteractiviteitenweb is niet verantwoordelijk voor het afwijken hiervan. 
De opdrachtgever kan onder geen voorwaarde aanspraak maken op geldelijke vergoeding voor opgelopen letsel. M.a.w. 
Peuteractiviteitenweb is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade opgelopen tijdens één van de activiteiten.

2. In dit draaiboek zijn diverse links te vinden naar websites. Peuteractiviteitenweb heeft naar beste weten deze links 
gebruikt voor educatieve doeleinde. Peuteractiviteitenweb is niet verantwoordelijk voor eventuele installatie en gebruik.

3. ©Pinterest. Wij hebben alle moeite gedaan om de auteursrechten te achterhalen. 
Mocht u auteursrechten van een afbeelding of tekst bezitten en bezwaar tegen maken, neem dan contact op met 
info@peuteractiviteitenweb.com

4. Zet en drukfouten voorbehouden
©www.peuteractiviteitenweb.com

mailto:info@peuteractiviteitenweb.nl

