
 

 

Peuters Yes! Kinderen leren over hun zintuigen   
 
Op de peuterspeelgroep spelen kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuters ontwikkelen er belangrijke 
vaardigheden en raken alvast vertrouwd met de basisschool. Ook wordt er met verschillende 
leerzame thema’s gewerkt. Het laatste thema op peuterspeelgroep Schaepmanlaan in 
Zwijndrecht ging over zintuigen. Zo leerden de peuters op een speelse manier welke 
verschillende dingen ze bijvoorbeeld kunnen ruiken en proeven. De kinderen vonden het 
geweldig en leerden spelenderwijs over hun zintuigen.  
 
Zintuigen 
Op de peuterspeelgroep worden regelmatig leuke en leerzame thema’s behandeld. Pedagogisch 
medewerker Cindy Bruining vertelt over het laatste thema: ‘Met het thema ‘Ik zie, ik ruik, ik 
voel, ik hoor, ik proef onze zintuigen’ kwamen de emoties aan bod en de leerden de kinderen 
over hun zintuigen door vooral te doen en te ervaren. Iedere week kwam er een zintuig aan bod.’ 
 
Ik zie (niet) 
Met de kleurendobbelsteen leren de kinderen de verschillende kleuren en geven ze aan wat ze in 
de kleur zien. Rood is bijvoorbeeld dezelfde kleur als de bank. Ook Puk (een pop die alledaagse 
avonturen beleeft waar de kinderen zich in herkennen) deed mee en zat met een blinddoek om 
in de kring, hij zag helemaal niets. Dat is raar en spannend. De peuters hebben dit ook 
geprobeerd. En zelfs geblinddoekt een tekening gemaakt, wat was dat lastig! 
 
Ik ruik 
De kinderen hebben ruikpotjes gemaakt en ze konden ruiken en raden wat het is. Wat ruikt vies, 
wat ruikt lekker. Een scheetje was natuurlijk erg populair om te benoemen. Ook hebben de 
kinderen sneeuwtekening met tandpasta gemaakt. Dat ruikt en voelt ook heerlijk. 
 
Ik proef 
Er zijn zure, zoute, zoete, warme en koude dingen geproefd. Wat is vies en wat is lekker? Het 
proeven van verschillende smaken was lekker, behalve de citroenen en de augurken, dat was wel 
erg zuur. De kinderen leren dus ook hun eigen mening te geven en die van andere te accepteren. 
 
Ik voel 
In de ontdekhoek in het lokaal hangt een voelplaat en staat een voelkast. Hier konden de 
kinderen voorwerpen voelen die ze dagelijks tegenkomen, zo leren de kinderen bewust te voelen. 
Dat was nog best lastig en af en toe werd er ook wel stiekem gespiekt. 
Tijdens de gym was er een echte blotevoeten pad! Dit vonden de kinderen echt geweldig, dit 
wilden ze iedere dag wel doen! 
 
Ik hoor 
Met de muziekinstrumenten maakten de kinderen zelf harde en zachte geluiden. En er was een 
verstop-ei dat riep: ‘ik ben verstopt’. Zoeken, goed luisteren en het vinden kon de een beter dan 
de ander, maar ook dat was een leuke activiteit. 
 



 

 

 
Leuk en leerzaam 
Cindy: ‘We kijken terug op een heel leuk thema met veel variantie tussen maken, luisteren en 
bewegen/doen. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen hier spelenderwijs van leren. Het 
nieuwe thema is ‘op zoek naar dieren’, waarin de kinderen leren over huisdieren en boerderij 
dieren. Hoe heten mama dieren en hun kindjes, hoe zien ze eruit en hoe voelen ze, welk geluid 
maken ze? In de huishoek kunnen ze dieren verzorgen, bijoorbeeld de hond eten geven of 
uitlaten, knuffelen met de cavia of het konijn. Door middel van de thema’s leren de kinderen 
iedere keer weer nieuwe dingen. Hierna starten we met het thema ‘Puk in het verkeer’. Daarin 
leren de kinderen op een speelse manier wat de belangrijkste verkeersregels zijn voor hen zoals 
lopen op de stoep en niet rennen, stoppen bij de stoeprand, welke kleuren heeft een stoplicht en 
wanneer mag je oversteken. We gaan oefenen op het zebrapad, de kinderen mogen allemaal op 
de fiets naar de peuterspeelgroep komen en we oefenen op het plein met stoppen en rijden. 
Kortom: de peuterspeelgroep is leuk en leerzaam!’ 
 
Voorbereiding op de basisschool 
De deskundige medewerkers van Yes! Kinderopvang bereiden uw peuter graag voor op de stap 
naar de basisschool. Op de peuterspeelgroep leert uw kind spelenderwijs eenvoudige routines en 
zelfstandige handelingen. Even in de kring zitten, zelf de jas aandoen en zelfstandig naar het 
toilet gaan en handen wassen zijn slechts enkele voorbeelden. Ook speelt uw peuter er samen 
met leeftijdgenootjes. Kinderen ontwikkelen hierdoor belangrijke vaardigheden, zoals 
bijvoorbeeld taal, samenwerken, onderhandelen, incasseren en leiding nemen en aanvaarden. 
Op de peuterspeelgroep spelen kinderen 4 uur per dagdeel. 
 
Meer informatie en inschrijven 
Bent u nieuwsgierig naar de peuterspeelgroep aan Schaepmanlaan in Zwijndrecht? Kijk dan 
eens op hun Facebookpagina. Als u op Facebook zoekt op Yes! Kinderopvang Schaepmanlaan, 
dan vindt u hem vanzelf. Er zijn nog een aantal plekjes beschikbaar! Op 
www.yeskinderopvang.nl vindt u alle informatie over de peuterspeelgroep. Hier kunt u ook uw 
netto kosten berekenen en direct en geheel vrijblijvend inschrijven. Het verplicht u tot niets … 
bij Yes! gaat u namelijk pas betalen als uw kind daadwerkelijk van de opvang gebruikmaakt. 
Liever direct contact met een medewerker? Bel of mail dan naar de klantenservice: 078 – 612 13 
30 of klantenservice@yeskinderopvang.nl.   
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