
Infobrief thema “BAS beweegt !”      

Week 2, 3, 4 en 5 

 

 

 

Thema: BAS beweegt 

 

Themaboek:  Wij gaan op berenjacht. 

 
 

We gaan met het Thema Bas beweegt aan de slag. We zullen dit thema met de kinderen 

bezig zijn met het ontdekken van sport en spel. Bewegen kan met kringspelletjes en dans, 

maar ook willen we ze laten kennis maken met Volleybal en voetbal en dus willen we de 

gang omtoveren tot een echte sportschool. Hier kunnen de kinderen op een veilige manier 

bewegen. Sport en bewegen is natuurlijk goed voor je lichaam, maar ook bouwen kinderen 

hierbij zelfvertrouwen op.  

En omdat we nu nog in Lockdown zijn zullen we volgende week ook op klasbord een boekje 

voor de kinderen voorlezen, een beweegspelletje doen of een liedje zingen. We hopen de 

kinderen op die manier mee te nemen in het thema bewegen.  

 

Woorden die u thuis kunt oefenen:  

Touwtje springen - trampoline springen –zwemmen - korfbal – medaille – tennis – 

hockey – voetballen – rennen - dansen - juichen - sportschoenen – ballen. 

 

 

 

Natuurlijk wordt er tijdens dit thema ook aandacht 

besteedt aan andere prentenboeken, zoals De 

Wiebel-bilen-boogie:  

https://youtu.be/r0zUOgvQR54 ( via deze link komt 

u bij het boek. Het wordt dan voorgelezen) 

 

Als mama even weg moet, kan papa op zijn heel 

eigen manier voor de kinderen zorgen: ze doen de 

gekste dingen samen en laten zich helemaal gaan! 
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Hallo, ik ben Saartje! Ik zwaai naar jou, zwaai je mee? Probeer bij dit 

vrolijke prentenboek maar eens stil te blijven zitten... In dit gezellige 

beweegtussendoortje gaat Saartje op zoek naar een taartje. Daarvoor 

moet ze kruipen, springen, draaien en nog meer. 

 

 

 

 

Tips voor thuis 

* Zoek een leuk liedje met bewegingen op bij youtube en dans vrolijk met je peuter door de 

kamer.  Denk aan liedjes als Baby shark, de Pinguïndans, het vliegerlied, hoofd, schouder, 

knie en teen, de hupsake en de fitlala. 

* Er zijn verschillende sportverenigingen die sport voor peuters aan bieden. Denk aan de 

OKK. Zij hebben ouder – kind gym. In Boven – Hardinxveld op vrijdagochtend in het Dok. 

* Bij zwembad de Duikelaar kun je baby – peuter zwemmen. Dit is op donderdagochtend. 

Kinderen leren hier op een goede manier om gaan met water en zijn watervrij voor ze op 

zwemles gaan.  

 

  

 

Boekentips 

 

 De wiebel billen boegie. 

 Jippie – jaa- jee! Wie dans met ons mee? 

 Dribbel in het Circus. 

 Bobbi gaat voetballen. 

 Fiet wil rennen. 

 Dansen springen buigen 

 Bas en Tom gaan voetballen 

 Bas en Tom gaan zwemmen. 

 Nijntje  in de speeltuin 

 Meneer Knie 

 Saartje wil een taartje. 

 

 

 

Liedjes om mee te bewegen: 

 

Zwieren zwaaien:  

 

Zwieren zwaaien, Wieren waaien 

Mooie linten in het rond. 

Hoog in de lucht en op de grond.  
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Hoofd, schouder, knie en teen:  

 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

Oren , ogen, puntje van je neus 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 

https://youtu.be/XZaYg1x8epQ  

 

 

 

 

Voetje Voetje: 

 

Voetje voetje voetje wat ga je doen 

Voetje voetje voetje in je nieuwe schoen 

Ik lope lope lope lopen met mijn voeten 

Springen springen springen springen met mijn voeten 

Stampen stampen stampen stampen met mijn voeten 

En… rennnnnnnnnnnnnnnnnen 

https://youtu.be/BKjJ6dKFQ7s  

 


