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Thema:  Ziek en gezond  

 
Kusje…. Beter! 

Een buikgriep, 40 graden koorts of een fikse verkoudheid. In ieder gezin is er wel eens iemand ziek. 

Gelukkig duurt dat meestal maar kort! Vooral jonge kinderen lopen nogal eens te hoesten en te 

snotteren. Voor ouders betekent ziekte bij hun kind een periode van extra zorg en aandacht. Ziek 

zijn is een ervaring waar jonge kinderen gaandeweg hun leven vertrouwd mee raken. Naar de dokter 

gaan hoort daar soms ook bij. Af en toe kunnen kleine ongelukjes voorkomen. Peuters, vallen, 

botsen of struikelen. Dat moet allemaal verholpen worden met koude natte doeken, pleisters, 

verband en vooral met veel troost. En daar horen natuurlijk kusjes bij, want een kusje van papa of 

mama is het allerbeste medicijn! Daar kan geen pilletje tegenop. Het project waar we nu op de 

peuterspeelzaal aandacht aan besteden, heet dan ook: Kusje … beter! 

 

Doet u thuis ook mee? 

We maken op de peuterzaal een echte huisartsenpraktijk. Misschien kunt u 

daar thuis op inspelen! U zult zien dat uw kind het erg leuk vindt om zich te 

verkleden als dokter en zich in te leven in deze rol. Ook is het samenspel met 

papa of mama die zich voordoet als patiënt een stukje herkenning van wat 

wij op de peuterzaal doen. Een andere tip: ga eens naar de bibliotheek! Daar 

zijn veel boeken over dit thema te vinden. Plaatjes kijken is hartstikke 

interessant voor peuters. 

 

Boekjes in dit thema:  

 

 

 

 

 

Liedjes die u thuis kunt zingen: 

*Altijd is Kortjakje ziek… 

*Au, au mijn vinger doet zeer, plak maar een pleister en dan voel je het niet meer. 

*Brr brr brr, wat een koude handen, brr brr brr, doen je handen zeer. 

 Blaas eens in je handen, doe het nog een keer en je voelt het al niet meer. 

 

En dan nog even dit: 

Het is leuk om af en toe te kijken op ‘Mijn album’. Enkele foto’s die we maken komen op Facebook, 

maar de meeste foto’s staan in mijn album. Via de link www.stichtingdewelle.nl/peuterwerk kunt u 

dit album eens rustig bekijken. Het biedt wellicht inspiratie om met uw kind een gesprekje aan te 

gaan over wat er op de peuterspeelzaal gebeurde.  


