
 

 

Lieve kinderen van Jip & Janneke, 

Omdat jullie bij papa en mama, oma of opa, tante of oom, etc. thuis 

moeten blijven, heeft Puk ons gevraagd of wij jullie een brief willen 

schrijven.  

Puk heeft ons verteld dat hij jullie erg mist en hoopt jullie gauw weer 

te zien. Voor in de tussentijd heeft Puk een aantal werkjes voor jullie 

gemaakt, zodat jullie thuis bezig kunnen zijn met het thema: 'Ik en 

mijn familie'. Puk hoopt dat jullie er plezier aan hebben en is 

benieuwd naar wat jullie ervan hebben geleerd als jullie weer terug 

zijn op de opvang. 

 

Veel liefs, 

Van Puk en alle leidsters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders/verzorgers, 

Zoals jullie weten werken wij op de opvang met het VVE-programma Uk&Puk. 

Omdat uw kind dit nu niet kan volgen op de opvang hebben wij wat liedjes en 

werkjes bijgevoegd. Zodat u dit eventueel thuis met uw kind kan oppakken.  

Sinds 2 maart 2020 zijn we begonnen met het thema 'Ik en mijn familie', dit 

thema loopt door tot 30 maart 2020. Voor meer informatie en uitleg over het 

programma en de thema's verwijzen wij u door naar de officiële website van 

het VVE-programma Uk&Puk. https://www.ukpukvve.nl/uk-puk/themas  

Wij hebben een aantal liedjes en werkjes bijgevoegd die u thuis kunt oefenen 

of maken met uw kind. De werkjes en liedjes hebben te maken met het thema. 

Ook hebben wij een link die doorverwijst naar een werkboekje voor de oudere 

kinderen. 

https://www.juf-

milou.nl/index.php?id=6610&gmtsop=2TheMenFamWerxxx&p=show&noid=1  

 

Namens alle collega's wensen wij u alle gezondheid toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De leidsters van Jip en Janneke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukpukvve.nl/uk-puk/themas
https://www.juf-milou.nl/index.php?id=6610&gmtsop=2TheMenFamWerxxx&p=show&noid=1
https://www.juf-milou.nl/index.php?id=6610&gmtsop=2TheMenFamWerxxx&p=show&noid=1
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkits-oonlie.nl%2Fimages%2FNieuwsbrief-Ik-en-mijn-familie.pdf&psig=AOvVaw3eDjgP8wdK9jS32NWmYiGj&ust=1584519021583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCUrb2HoegCFQAAAAAdAAAAABAQ


In Holland staat een huis (https://www.youtube.com/watch?v=OMUw8Nt_GHg) 

 

 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 

 

In dat huis daar woont een heer 

In dat huis daar woont een heer 

In dat huis daar woont een heer, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

In dat huis daar woont een heer 

In dat huis daar woont een heer 

 

En die heer die kiest een vrouw 

En die heer die kiest een vrouw 

En die heer die kiest een vrouw, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

En die heer die kiest een vrouw 

En die heer die kiest een vrouw 

 

En die vrouw die kiest een kind 

En die vrouw die kiest een kind 

En die vrouw die kiest een kind, ja , ja 

Van je singela singela hopsasa 

En die vrouw die kiest een kind 

En die vrouw die kiest een kind 

 

En dat kind dat kiest een hond(woef-woef) 

En dat kind dat kiest een hond(woef-woef) 

En dat kind dat kiest een hond, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

En dat kind dat kiest een hond 

En dat kind dat kiest een hond 

 

En die hond die kiest een kat(miaow) 

En die hond die kiest een kat (miaow) 

En die hond die kiest een kat, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

En die hond die kiest een kat 

En die hond die kiest een kat 

 

En die kat die kiest een muis(iiiiiieeeeehhhh!) 

En die kat die kiest een muis(iiiiieeeeeehhhh!) 

https://www.youtube.com/watch?v=OMUw8Nt_GHg


En die kat die kiest een muis, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

En die kat die kiest een muis 

En die kat die kiest een muis 

 

En we jagen de muis uit huis 

En we jagen de muis uit huis 

En we jagen de muis uit huis, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

En we jagen de muis uit huis 

En we jagen de muis uit huis 

 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis, ja, ja 

Van je singela singela hopsasa 

In Holland staat een huis 

In Holland staat een huis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De familie vinger (https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw) 

 

 

 

 

Papa vinger, papa vinger, waar ben jij? 

Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 

Papa vinger, papa vinger, hoe heet jij? 

Ik ben de duim, ik ben de duim,  

zo noem je mij 

 

Mama vinger, mama vinger, waar ben jij?  

Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 

Mama vinger, mama vinger, hoe heet jij? 

De wijsvinger, wijsvinger, 

zo noem je mij 

 

Broertje vinger, broertje vinger, waar ben jij?  

Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 

Broertje vinger, broertje vinger, hoe heet jij?  

Middelvinger, middelvinger, 

zo noem je mij 

 

Zusje vinger, zusje vinger, waar ben jij? 

Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 

Zusje vinger, zusje vinger, hoe heet jij? 

De ringvinger, ringvinger 

zo noem je mij 

 

Baby vinger, baby vinger, waar ben jij?  

Hier ben ik, hier ben ik, heel dichtbij 

Baby vinger, baby vinger, hoe heet jij? 

Ik ben de pink, ik ben de pink, 

zo noem je mij 

 

Familie vinger, familie vinger, dat zijn wij 

Hier zijn wij, hier zijn wij, kom erbij 

Familie vinger, familie vinger, hoe heet jij? 

Ik ben je hand, ik ben je hand, zwaai naar mij 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw


Ik ben ik (https://www.youtube.com/watch?v=C-8QvJz5nlU) 

 

 

 

 

Ik ben ik , en jij bent jij 

Dat is mijn mama en die hoort erbij 

Ze is heel lief en zorgt voor mij 

Mama, mama, mama, mama van mij  

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Dat is mijn papa en die hoort erbij 

Hij is heel groot en houdt van mij  

Papa, papa, papa, papa van mij 

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Dat is mijn zus en die hoort erbij 

Het is een meisje en ze kijkt heel blij 

Zusje, zusje, zusje, zusje van mij 

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Dat is mijn broer en die hoort erbij 

Het is een jongen en hij speelt met mij 

Broertje, broertje, broertje, broertje van mij 

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Dat is mijn opa en die hoort erbij 

Hij is heel oud en lief voor mij 

Opa, opa, opa, opa van mij 

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Dat is mijn oma en die hoort erbij 

Ze is heel leuk en past op mij 

Oma, oma, oma, oma van mij 

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Dat is de baby en die hoort er bij 

Ze is heel klein en lijkt op mij 

Baby, baby, baby, kom erbij 

 

Ik ben ik, en jij bent jij 

Kijk maar goed want je hoort er bij 

Jullie zijn familie van mij 

Papa, mama, zusje, broertje, opa, oma, baby, ik en jij 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-8QvJz5nlU


https://nl.pinterest.com/pin/443886107018874836/


 

https://leerkrachtmodule.zwijsen.nl/Articles.aspx?id=120&module=16570


 Inkleuren/versieren 

 Foto's plakken van jouw gezin. 

 Jouw gezin tekenen   

https://twistynoodle.com/mijn-familie-coloring-page/block_outline/


 

 

 Knippen/plakken 

 Inkleuren 

 Van jong naar oud 

 Van klein naar groot 

 Wie is wie? Benoemen  

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/73212/vaderdag-werkbundel/


https://www.juf-milou.nl/download.php?id=10255&g=Groep%201/2&m=Themas&gz=136&type=3&file=groepen/groep12/themas/mensen/familie/werkbladen/taal/juf-milou-mensen-familie-eindrijm.pdf


https://i.pinimg.com/originals/3b/2a/85/3b2a850feab433490ac6feed40809485.png


 

 

 

 Oefenen met de kleuren en vormen 

https://i.pinimg.com/originals/16/e5/f6/16e5f6396dc7c0dbc39e4637ed5ca20a.jpg


 

 

 

  

 Dit kan gebruikt worden om over emoties te praten met uw kind.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F484137028677253788%2F&psig=AOvVaw2S5jouA4zRBOJoIMZqqjB4&ust=1584519956909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQn_uKoegCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F376824693813484565%2F&psig=AOvVaw2S5jouA4zRBOJoIMZqqjB4&ust=1584519956909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQn_uKoegCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F394909461069885334%2F&psig=AOvVaw2S5jouA4zRBOJoIMZqqjB4&ust=1584519956909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQn_uKoegCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F370350769358461358%2F&psig=AOvVaw2S5jouA4zRBOJoIMZqqjB4&ust=1584519956909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDQn_uKoegCFQAAAAAdAAAAABAY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Welke Puk hoort in welk huis? 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F419327415280596890%2F&psig=AOvVaw2Y4f_rPLftD0-FJVzG0URJ&ust=1584520141489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCUqtOLoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F419327415280596890%2F&psig=AOvVaw2Y4f_rPLftD0-FJVzG0URJ&ust=1584520141489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCUqtOLoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F419327415280596890%2F&psig=AOvVaw2Y4f_rPLftD0-FJVzG0URJ&ust=1584520141489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCUqtOLoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F419327415280596890%2F&psig=AOvVaw2Y4f_rPLftD0-FJVzG0URJ&ust=1584520141489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCUqtOLoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F419327415280596890%2F&psig=AOvVaw2Y4f_rPLftD0-FJVzG0URJ&ust=1584520141489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCUqtOLoegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F419327415280596890%2F&psig=AOvVaw2Y4f_rPLftD0-FJVzG0URJ&ust=1584520141489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCUqtOLoegCFQAAAAAdAAAAABAE

