
Wat gebeurt er allemaal op een ochtend in de peutergroep?

Puk laat het jou allemaal zien.



Als Puk op het Visje aankomt, moet hij naar boven toe. Hij klimt de 
buitentrap op. Soms mag hij op de binnentrap. Pfff wat veel treden zeg! 
Puk zucht er van. Toch wel een beetje spannend, hoe zal het zijn bij het 
Visje?



Kijk, daar is de kapstok. Daar mag ik mijn jas ophangen, denkt Puk. Maar eerst pak ik mijn rugtas uit. 
Ik zet mijn beker en trommeltje in de grote witte bak. Nu nog mijn handen wassen. 

•



Het is tijd om te spelen, wat zal ik gaan kiezen, denkt Puk! Er is zoveel.....



.....een puzzel of kleuren aan tafel, of met de treinbaan, of met de grote blokken een toren 
bouwen....



....of een boekje lezen, of in de huishoek spelen...



De juf zingt een liedje. Alle kinderen gaan in de kring zitten. Dat is gezellig, Puk doet het ook.



Puk let goed op ; o,eerst een liedjes zingen met elkaar, wat klinkt dat mooi! Nu luisteren naar een 
verhaal uit de bijbel. En een spelletje doen.
Als Puk of een ander kindje jarig is,  vieren we de verjaardag in de kring.



De juf zegt dat we buiten gaan spelen maar dat we eerst naar de WC moeten gaan. Puk ziet dat er 
wel twee WC’tjes zijn. 
We maken een mooie rij, als we allemaal onze jas aan hebben, en gaan dan de binnentrap af. We 
houden ons goed vast aan de trapleuning.



Ooo, wat een groot plein is het om te spelen. De juf pakt allerlei speelgoed uit het schuurtje. 
Fietsjes, auto’s, kruiwagens en als het lekker weer is, speelgoed voor in de zandbak.



Pff, van dat buitenspelen krijg je wel trek, denkt Puk. 
De juf zingt een liedje dat we naar binnen gaan. 
“Jas uit, handen wassen en aan de hoge tafel”, zegt de juf
Mmm, wat smaakt dat appeltje lekker zeg!



Wat zouden we nu gaan doen, denkt Puk. Eens even kijken bij de ronde tafel.....
Joepie, er staan potjes lijm, er liggen kwastjes en papier. Zouden we gaan plakken?
Deze keer wordt er geplakt, een andere keer gaan we verven, kleien, of spelletjes doen, vertelt de 
juf.



Hè, de laatste kaart is al aan de beurt. Is het nu al weer afgelopen, denkt Puk. Wat jammer, maar hij 
is ook best wel een beetje moe. 
De juf deelt een koekje uit, leest een verhaaltje voor, we zingen een dankliedje en zwaaien elkaar 
dag. Kom je de volgende keer weer Puk?




