
 

 

Een dag op de peutergroep Kabouters 
SKSG Mirakel 

Van dreumes naar peuter, van Elfje naar Kabouter! Maakt je peuter binnenkort de stap naar 

deze nieuwe groep, dan ben je als ouder vast benieuwd hoe een dag op de Kabouters eruit ziet. 

De Kabouters is een voorschoolse omgeving, waar we peuters kennis laten maken met meer 

structuur en vaste dagelijkse rituelen. Hiermee bieden we kinderen duidelijkheid en veiligheid. 

Graag vertellen we je wat je peuter hier allemaal beleeft. 

 
7.30 - 9.15 uur 

De kinderen komen tussen 7.30 en 9.15 uur en gaan eerst vrij spelen, eerst op de Elfjes en rond 

8.30 uur gaan we naar onze eigen groep. Op de Kabouters hebben we veel ontwikkelingsgericht 

speelgoed. We hebben een speel- en ontdekkast met veel materiaal om de ontwikkeling van je 

kindje te stimuleren. Zoals speelgoed voor de fijne motoriek, kleuren, vormen, letters en 

ontdekkingsmateriaal zoals vergrootglazen en magneten. De kinderen kunnen spelen met de 

trein, auto’s, in de poppenhoek en in de bouwhoek (met Nopper en Duplo). Ook hebben we een 

leeshoek, snoezelruimte met gekleurde lampjes en kussens, verkleedkleren en een atelier waar 

we met de kinderen knutselen! 

 
9.20 uur 

Om 9.20 uur zetten we de opruimliedjes aan en ruimen we samen met de kinderen op. We 

geven de kinderen het speelgoed aan en zeggen of tonen waar het speelgoed hoort. Na verloop 

van tijd kunnen ze dit steeds beter zelf. Ze horen de muziek en gaan spontaan opruimen. 

 
9.30 uur 

Om 9.30 uur gaan we in twee groepen aan tafel. De jongsten in een kleine groep voor het raam 

en anderen in de grote groep. We tellen onze vingers tot 10 en zingen ons “goedemorgen liedje”. 

We vragen de kinderen één voor één wie er naast ze zit en zó leren de kinderen elkaar kennen 

en we zeggen goedemorgen tegen elkaar of zwaaien even. Sommige kinderen vinden het leuk 

om iets te vertellen. Samen kijken we naar dagritme kaarten met herkenbare foto’s. Op die 

manier weten de kinderen wat we deze dag gaan doen en wanneer ze weer naar huis gaan.  

 

De kabouter wordt bij het kaartje gezet van de activiteit van dat moment: fruit eten. De 

kinderen krijgen thee of water. Als het fruit gesneden is, zingen we het liedje: Dit is een appel, 

dit is een peer……. We stimuleren de kinderen te vragen wat ze willen eten en op hun beurt te 

wachten. Na het fruit eten lezen we vaak een boekje over het thema waar we op dat moment 

mee bezig zijn. Vaak zingen we ook samen liedjes met de liedjeskoffer, die is gevuld met 

voorwerpen waar we liedjes over kunnen zingen. 

 

Daarna mogen de kinderen vrij spelen. Bij goed weer gaan we zoveel mogelijk naar buiten of 

kinderen mogen kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. Soms gaan we met de kinderen 

knutselen, vaak passend bij het thema van dat moment.  

 
  



 

 

11.20 uur 

Om 11.20 uur ruimen we weer op met de stimulerende liedjes. De kinderen wassen hun handen 

voor ze aan tafel gaan. Ze smeren zelf hun boterham en kiezen wat ze op hun brood willen. We 

helpen alleen wanneer dit nodig is. Als iedereen een boterham heeft dan zingen we samen: 

Smakelijk eten…..! De kinderen eten over het algemeen 2 à 3 boterhammen met een glas melk, 

karnemelk of water. Het is heel gezellig en er wordt over van alles gepraat. Na het eten lezen 

we vaak een boekje en/of zingen liedjes. De kinderen krijgen een washandje om hun gezicht en 

handen schoon te maken. We zingen dan het liedje van Wie, wa, wolen… De kinderen zijn aan dit 

ritueel gewend en brengen na het poetsen hun washandje naar de wasmand. 

 
12.00 uur 

Tijd voor een rustmomentje! De peuters mogen even een filmpje kijken op de tablet, of ze 

mogen nog even naar buiten als ze dit willen. Kinderen die alleen 's ochtends peuteropvang 

hebben, worden opgehaald. De anderen gaan slapen: ze doen zelf hun schoenen, broek en 

sokken uit en ruimen het op in hun bak, waar ze hun knuffeltje pakken. We stoppen ze lekker in 

en met een aai over de bol wensen we ze welterusten. 

 
13.00 uur 

Om 13.00 uur komen de middagkinderen van de peuteropvang en er wordt weer vrij gespeeld. 

Dit kan binnen of buiten. We spelen met de kinderen mee en brengen verdieping in hun spel, 

we bieden nieuwe mogelijkheden en stimuleren het samenspelen. Ook kijken we wie leuke 

speelmaatjes voor elkaar kunnen zijn en koppelen kinderen aan elkaar. 

 
15.00 uur 

Om 15.00 uur gaat het opruimliedje weer aan en wordt er samen opgeruimd. De slapers komen 

uit bed en kleden zichzelf aan. (Natuurlijk helpen we wanneer dit nodig is). 

 
15.30 uur 

Om 15.30 uur eten we een cracker. De kinderen mogen zelf kiezen welk soort en wat ze er op 

willen, en drinken er thee of water bij. Bij alle activiteiten wordt de kabouter van de 

dagritmekaarten mee geschoven, zodat de kinderen weten wat er geweest is en wat er nog 

komt. Na het eten doen we vaak nog een activiteit, zoals “toveren” of we praten over het thema 

waar we mee bezig zijn. We proberen de kinderen zoveel mogelijk mee te geven in hun 

ontwikkeling.  

 

Vaak spelen we daarna nog even buiten en aan het eind van de dag doen we nog een activiteit 

aan tafel, zoals kleien, bouwen met duplo of we pakken wat lades van de speel- ontdekkast. 

Geleidelijk aan worden alle kinderen dan weer opgehaald.  

 

  

Hartelijke groeten, team Kabouters 

 


