
 

 
Themabrief Huis, hier woon ik! 
 
 
De komende weken werken we aan het thema mijn huis, hier woon ik!  
Ieder kind ontdekt zijn eigen huis in kleine stapjes. Het begint met de eigen slaapplek, de plaats waar 
het verschoond wordt, waar gegeten wordt en waar het speelt. Het huis wordt voor de peuter 
vertrouwd; de geluiden, de kleuren en de sfeer. Ze ontdekken dat kamers verschillende functies 
kunnen hebben: hier slaap je, hier eet je, daar wordt gekookt. Het kind leert hoe je van de ene kamer 
naar de andere komt en leert daarbij begrippen zoals, boven en beneden.  
Dit thema staat dicht bij de belevingswereld van ieder kind! 
 
Op de peuteropvang praten we over het eigen huis. Hoe ziet dat eruit?  
Om het vertellen voor de peuters makkelijker te maken zou het fijn zijn als iedereen een foto van 
zijn of haar huis mee mag nemen! Deze hangen we op, zodat we elkaars huizen kunnen bekijken en 
er veel over kunnen praten.  
Als het weer het toelaat, gaan we naar buiten om verschillende huizen te bekijken. Waar wordt een 
huis van gemaakt? Waar zit de voordeur? Hoe zien de ramen eruit? Etc.  
Binnen hebben we het poppenhuis geïntroduceerd. Samen met de peuters ontdekken we welke 
kamers een huis heeft en welke materialen en meubels in welke kamer horen. Zo zullen we 
spelenderwijs veel begrippen aanbieden. Ook de speelhoeken veranderen met het thema mee! 
In de bouwhoek staan nu gekleurde blokken en houten plankjes waarmee gebouwd kan worden.  
De huishoek richten we in als keuken. In de leeshoek liggen boekjes over huizen, verhuizen en huizen 
van dieren. In de grote zoekboeken kunnen we verschillende soorten huizen bekijken en opzoeken.  
 
Ieder thema gebruiken we een aantal boeken voor zowel de oudste als jongste 
peuters. De verhalen lezen we meerdere keren voor. Dit keer zijn dat; Kleine 
muis zoekt een huis, klein mannetje zoekt een huis,  het huis van Nijntje en 
waar is Dribbel?  
 
Suggesties voor thuis: 

• Bekijk samen met je peuter je huis en benoem materialen, kamers en 
meubels 

• Praat over wat je in huis allemaal doet en waar je het doet 

• Kijk samen naar verschillen of overeenkomsten met thuis en als je ergens op bezoek bent. 

• Praat tijdens wandelingen, op de fiets, of in de auto over de verschillende gebouwen die je 
tegenkomt en over wat je ziet; deuren, ramen, vormen, groot en klein. 

 
Liedjes: Bim Bam buisje, wie woont er in dat huisje?  

Trek maar aan de bel, dan zie je het wel! 
 
In Holland staat een huis 2x 
In Holland staat een huis ja ja  
Van je singela singela hop sa sa 
In Holland staat een huis 2x 

 
 

Opzegversje: Wij bouwen een huis en heel mooi huis 
          Deurtje open, deurtje toe, kiekeboe! 
 



 


