
Vervoer

Themabrief

Het thema waar we komende weken aan 
gaan werken is: 'Vervoer'

Onze peuters hebben regelmatig te maken met vervoer. 
Hoe gaan we naar de speelzaal, met de auto of de 
fiets? Maar misschien zijn er ook kinderen die al eens in 
een trein, bus of vliegtuig hebben gezeten. Dat vinden 
ze vaak al een groot avontuur! We willen hier graag met 
de kinderen over doorpraten. Zo leren ze weer nieuwe 
woorden en begrippen. We lezen het boek ‘Eend op de 
fiets’ en stellen vragen aan de kinderen. Wie heeft er 
ook een fiets? We benoemen onderdelen van de fiets 
en vertellen dat je langzaam kunt fietsen maar ook héél 
snel. En heb je wel eens met papa of mama in de file 
gestaan? Moest je dan heel lang wachten of konden 
jullie weer snel door rijden? De trein vinden kinderen ook 
vaak interessant maar wat een hard geluid maakt het 
als hij langs komt rijden! We verven een treinrails op de 
ramen. De peuters vouwen een trein of locomotief die 
we daarna op de rails op het raam plakken. En wat doe 
je wanneer je pech hebt of je de weg niet weet? Dan is 
het ook belangrijk dat je elkaar wilt helpen. Dat is ook 
wat God van ons vraagt. Omkijken naar elkaar! Ook hier 
willen we bij stil staan tijdens deze weken over vervoer. 
We zijn benieuwd naar de verhalen van de kinderen en 
hebben zin in weer een nieuw en leerzaam thema!

De woorden die in dit thema geleerd 
worden zijn:

de fiets de piloot

langzaam het vliegtuig

snel hoog

het zadel helpen

de bus de auto

de file het wiel

de weg het achterlicht

hard

zacht

vliegen

de trein

het spoor

het perron

De volgende boekjes zijn erg leuk om te lezen en 
gebruiken wij bij het thema:

• De grote rode bus |  J. Hindley
• Tijn op de fiets | David Shannon
• Pim Piloot | Judy Hindley
• Nijntje op de fiets | D. Bruna
• Het grote autoboek | Karel Vroem
• Allemaal in de file | S. Nicholson
• Karel in de trein | Liesbet Slegers



• Wilt u ons meehelpen met 
keukenrollen sparen? 
Daarvan gaan we vliegtuigen 
knutselen in week 4 (24 t/m 
28 januari.

• We zien dat het voor 
peuters makkelijker is om 
wanten aan te trekken in 
plaats van handschoenen. 
Mocht u beiden hebben, dan 
kunt u uw kind en ons blij 
maken met wanten.  

Kijkt u ook eens op de website  
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl 
voor foto’s over het thema!

Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:

De wielen van de bus

De wielen van de bus gaan rond en rond,
rond en rond, rond en rond!
De wielen van de bus gaan rond en rond,
als de bus gaat rijden!

2e couplet: de deuren van de bus gaan open en dicht

3e couplet: de wissers van de bus gaan heen en weer

4e couplet: de lichten van de bus gaan aan en uit

5e couplet: de toeter van de bus zegt toet, toet, toet!

6e couplet: de kinderen in de bus zeggen dag, dag, dag

7e couplet: de mensen in de bus gaan op en neer

Klein rood autootje

Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe
Naar oma en naar opa en naar de koetjes boe
En de handjes gaan van klap klap klap
En de voetjes gaan van stap stap stap
Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe

Een treintje ging uit rijden

Een treintje ging uit rijden 
Van Amsterdam naar Rotterdam. 
En achter al die raampjes
Daar zaten zoveel kinderen. 
En die deden zo en die deden zo
Achter al die raampjes
En die deden zo en die deden zo
Zie za zo

Helikopter

Helikopter, helikopter
Mag ik met jou mee om hoog?
Hoog in de wolken wil ik wezen
Hoog in de wolken wil ik zijn.
Helikopter, helikopter
Vliegen is zo fijn!

Berend Botje

Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuid Laren.
De weg was recht, de weg was krom,
nooit kwam Berend Botje meer om!

1,2,3,4,5,6,7,
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar,
hij is naar Amerika!

Amerika! Amerika!
Van je driemaal in de rondte,
van je hopsasa!


