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Ouderbrief Thema -  Reuzen en Kabouters  
 

Reuzen en kabouters 
De periode van 15 november t/m 24 december staat in het teken van het thema ‘Reuzen en Kabouters’. 

 Het thema spreekt tot de verbeelding van kinderen. De 

reus is groot en de kabouter is klein. De begrippen 'groot' 

en 'klein' staan dan ook centraal in het thema. Van wie is 

de kleine broek, wie zit op de kleine stoel en drinkt uit een 

klein bekertje? En van wie is die grote broek en wie eet 

met een grote lepel? Het thema start met een 

voorleesverhaal over een kabouter en een reus. Zo leren 

de kinderen wat een reus en een kabouter is, want lang 

niet alle kinderen kunnen zich hier iets bij voorstellen.  

 
 

Wat gaan wij doen in de peutergroep 

 
•  In de groep wordt een kabouterhoek gemaakt, waar spullen  van zowel de kabouter als de reus te 
vinden zijn.  Wat zetten de kinderen klaar als de reus op bezoek komt?  Zo zijn kinderen ontdekkend 
bezig met grote en kleine voorwerpen.  

• De kinderen lopen als reuzen en als kabouters en ze  proberen de bal te pakken van een hoge kast.  
Wie kan er bij?  

• Ook volgen de kinderen de voetstappen van de  kabouter en die van de reus. Past hun voet in de  
voetstap van de reus? En in die van de kabouter?  

• Speelt uw kind met andere kinderen door samen te bewegen, elkaar na te doen of in fantasiespel.  

• Een strandbal wordt een paddenstoel, waarop een  kabouter heen en weer wipt. Net als in het 
bekende  kinderliedje ‘Op een grote paddenstoel’.  
 

Spelenderwijs ontwikkelen 
 
Door het meedoen aan deze activiteiten  

• Zijn kinderen ontdekkend bezig met grote en kleine voorwerpen.  

• Gebruiken de kinderen handen en voeten bij verschillende spelletjes. 

 • Leren de kinderen de woorden ‘hand’, ‘voet’, en ‘vinger’ (en nog veel meer woorden). Ze gaan 
woorden herkennen en begrijpen.  

• Spelen de kinderen  met andere kinderen door samen te bewegen, elkaar na te doen of in 
fantasiespel.  

• Oefenen de kinderen hun  lichaam balans. 
 

Woorden en begrippen die aan bod komen in dit thema:  
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De bal  

De ballon  

het boek  

de boom  

Het bos 

De kabouter  

De deksel  

De muts 

De paddenstoel  

De reus  

De rugzak 

De stap  

De stoel  

De tafel  

De tas  

Het touw 

De veter 

De voet  

Dansen  

Gooien  

Kloppen  

Kruipen 

Kunnen  

Opblazen  

Passen 

Rollen  

Spelen 

Springen  

Stampen 

De tafel dekken 

Vertellen 

Wonen. 

 
Hoe kunt u thuis als ouder meedoen in het thema? 
 
• Besteed aandacht aan de begrippen groot en klein. Wissel tijdens een wandeling bijvoorbeeld 
kabouterstappen en reuzenstappen af , of vraag uw kind tijdens het eten een reuzenhap en daarna 
een kabouterhap te eten. 

• Zing het liedje ´op een grote paddenstoel´. Laat uw kind op uw schoot heen en weer wippen en laat 
hem bij krak een stukje tussen uw benen zakken.  

• Zet uw kind eens op uw voeten. Maak kleine kabouterstapjes en hele grote reuzenstappen.  

• Dans samen met uw kind op muziek met een verschillend ritme. Kies de ene keer muziek waarop je 
korte en snelle bewegingen kan maken en de andere keer grote en ruime bewegingen. Kan uw kind 
laten zien hoe een kabouter en een reus bewegen? 

• Maak met een laken een huisje tussen twee stoelen. Uw kind heeft nu een kabouterhuisje. Laat 
hem een paar speeltjes uitzoeken om mee te spelen in zijn kabouterhuisje.  

• Neem een leeg blad papier en trek met een potlood uw hand om. Laat zien wat u doet. Wil hij het 
ook? Trek de hand van uw kind om. Probeer daarna of jullie handen ook op elkaars handomtrek 
passen.  

• Hang een touw losjes tussen twee stoelen. Hang het touw in eerste instantie vrij hoog en vraag uw 
kind onder het touw door te lopen of te kruipen. Hang het steeds een stukje lager totdat uw kind er 
niet mee onderdoor kan. Maar dan kan hij er misschien wel overheen stappen. Tot welke hoogte 
lukte het uw kind om over het touw te stappen? 
 

 Zingen 
  
Op een grote paddenstoel (liedje)  
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen                                                                                                   
Zat kabouter spillebeen, heen en weer te wippen                                                                                        
Krak zei toen de paddenstoel, met een diepe zucht                                                                                 
Allebei zijn beentjes, hoepla in de lucht.                                                                                                               
Maar kabouter spillebeen, hield niet op met wippen  
Op de grote paddenstoel, rood met witte stippen.  
Daar kwam vader langbaard aan en die riep heel luid:  
Moet dat stoeltje ook kapot, spillebeen schei uit !!! 

 

 

Boeken die worden voorgelezen:  
Kabouter Bim wil spelen. Maar de andere kabouters hebben geen tijd. Dan 

komt kabouter Bim een reus tegen. Nu kan kabouter Bim toch met iemand 
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spelen! Samen spelen ze met de bal. En wat handig dat de reus zo groot is dat hij de bal kan pakken als die boven 

in de boom vastzit.  

Een ander boekje dat aansluit dat aansluit bij dit thema           
en leuk is om met uw peuter te lenen bij de bibliotheek:             Meneer Kabouter van Fred Blunt      
 
 
 

Informatie en vragen 
 
We hebben er zin in en maken er een leuk en leerzaam thema van!  

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? U kunt met vragen altijd bij één van de leidsters terecht.  

Ook als u vragen heeft over het ontwikkelingsgerichte werken met Uk en Puk,  of over dit thema, dan kunt u 

altijd contact met ons opnemen.  

 

We hopen dat de kinderen veel plezier gaan beleven aan het thema “Reuzen en kabouters”.  
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