
Beste ouders, 

Eerst zeggen we nog ‘tot maandag’, en vervolgens zien we elkaar zeker 3 weken niet. 
Afgelopen maandag hebben wij als personeel wel nog even bij elkaar gezeten om te kijken hoe wij 
deze weken zelf gaan invullen en hoe wij toch nog iets voor jullie en/of de kinderen kunnen betekenen 
op afstand. 

Wij als juffen van Ukkie Pukkie vonden dat we in deze zorgelijke en onzekere tijd maar een beetje 
vrolijkheid moesten brengen. Daarom hebben wij een paar lente ideeën bij elkaar gezocht. Het is 
tenslotte gelukkig prachtig weer. 
Misschien dus leuk om met de kinderen samen naar te kijken, over te praten, te zingen, lekker voor te 
lezen en/ of te knutselen. Op de Ukkie Pukkie site staan nog meer leuke liedjes. Tip: bekijk ook eens 
samen met de kinderen de foto’s van de afgelopen tijd. Het wachtwoord hiervoor is l@mmetje . Heel 
toepasselijk nu! 

Volgende weken zullen wenog wat ideeë sturen. Hebben jullie vragen m.b.t. de kinderen, willen jullie 
graag dingen overleggen of wat dan ook, mail dan gerust naar Ukkie Pukkie. Ook is Jozias de Koeijer 
(directeur basisschool) tijdens schooluren altijd telefonisch bereikbaar. 
Wij zijn nu nl. niet continu op de speelzaal aanwezig. Ouders die vragen hebben omdat zij bv. samen 
in de vitale beroepen werken, 

en misschien geen opvang kunnen realiseren, neem dan gewoon even contact met ons op: 0341 55 
23 12  
Wij wensen alle ouders en zeker degenen die in de zorgberoepen werken extra kracht en sterkte. 
Er zal vast veel van jullie gevraagd worden nu! Ook denken we aan de mensen die zorgen hebben 
met betrekking tot hun baan. Gelukkig zijn de toezeggingen vanuit de regering hoopvol en 
bemoedigend. 
We zullen er met z’n allen doorheen moeten, hoe dan ook. Hebben jullie een zieke peuter, geef het 
dan even aan ons door. Dan sturen we hem of haar zo snel mogelijk een kaartje van Ukkie Pukkie. En 
natuurlijk vergeten we de jarigen ook niet. 

En hier dan de lente ideeën om mee aan de slag te gaan: 

Jullie hebben vast wel een lege w.c.rol over van de hamstervoorraad toch? Hahaha..... 

 



Puk in de lente

Het	is	bijna	lente.	We	vertellen	de	kinderen	dat	dan	het	zonnetje	steeds	warmer	wordt,	en	
het	ook	steeds	later	donker	wordt.		Wat	gebeurt	er	dan	allemaal	als	het	zonnetje	steeds	
meer	gaat	schijnen?	

-	De	bloemen	steken	hun	kopjes	boven	de					
			grond	uit.	
-	Er	komen	weer	blaadjes	aan	de	bomen.	
-	De	vogeltjes	zingen	al	vroeg	in	de		
			morgen.	
-	Het	gras	gaat	opeens	weer	groeien.	
-	Er	worden	heel	veel	vogeltjes	geboren.	
-	Mama	schaap	heeA	lammetjes	gekregen	
-	Mama	eend	krijgt	ook	een	heleboel	
			jonge	eendjes.	
-	En	wij?	Wij	kunnen	lekker	buiten	spelen																							
		als	de	zon	schijnt.	Misschien	zelfs	wel				
		zonder	jas.	
		Hoe	heet	een	jonge	koe	eigenlijk?	En	een	

baby	varken?	En	een	baby	paard?	En	hoe	noem	je	dan	hun	vaders?	En	de	jonge	vogeltjes,	
eendjes	en	kuikentjes	zien	er	ook	weer	allemaal	anders	uit.	Ze	hebben	niet	dezelfde	kleur,	
en	ook	weer	andere	snavels	en/of	pootjes.	Is	dit	een	eend,	een	zwaan	of	misschien	wel	een	
gans?		Wie	hoort	nou	bij	welke	mama?		Waar	wonen	ze	eigenlijk,	en	wat	zouden	ze	
allemaal	eten?	Het	ene	babydier	komt	uit	een	ei,		het	andere	weer	niet.																																	
Wat	gebeurt	er	toch	veel	in	de	lente!																																																																																																																																																																		

LIEDJES:	

Er	liggen	bolletjes...	                                                                                                                             
Er	liggen	bolletjes	in	de	grond	te	slapen,	te	slapen...	
Er	liggen	bolletjes	in	de	grond	overal	in	t	'rond.	

Wakker	worden	,	wakker	worden	alle	vogeltjes	zingen	
alle	vogeltjes	fluiten,	kom.......we	gaan	naar	buiten.		

Klein, klein kuikentje....                                           
(wijs: klein, klein kleutertje….)                     

Klein, klein kuikentje                                              
wat doe je toch je best. 
Je wiegelt en je waggelt              



LENTELIEDJE MINIDISCO   (MET FILMPJE)

De wolken verdwijnen
De zon gaat weer schijnen
Wat is er aan de hand
Het is lente in het land

De blaadjes gaan groeien
De bloemen gaan bloeien
Wat is er aan de hand
Het is lente in het land

Refrein:
De kip legt een ei
De koe staat in de wei
Iedereen is blij
Het is lente
De winter is voorbij

Schapen worden geschoren
Lammetjes geboren
Iedereen is blij
Op de boerderij

De geitjes gaan stoeien
De kalfjes gaan loeien
Iedereen is blij
Op de boerderij

Refrein: De kip legt een ei...

Wat een mooie kleuren
Wat een fijne geuren
De zon schijnt op je huid
Mooi geluid...

De rups wordt een vlinder
Het regent veel minder
Wat is er aan de hand
Het is lente in het land

Kijk eens naar buiten
Je hoort de vogels fluiten
Wat is er aan de hand
Het is lente in het land

Refrein: De kip legt een ei...

lente liedje : Mini disco




