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Plezier met je peuter 
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Beste peuterpapa of peutermama,

Als je kind een peuter wordt, begint Het Echte Opvoeden. Er zijn steeds 
nieuwe dingen waar je op moet reageren. Dat is altijd uitdagend, vaak leuk 
en soms erg lastig. 

In deze periode leer je je kind én jezelf nog beter kennen. Want er zijn 
momenten dat je intens gelukkig bent met je peuter. Maar soms maakt die 
kleine ondernemer je ook zo boos of wanhopig dat je er zelf van schrikt.

In dit boekje lees je hoe andere ouders van deze fase een mooie tijd 
proberen te maken. Met hun tips kun jij weer je voordeel doen. Want een 
dag met een peuter kan soms erg lang duren, maar de peutertijd is voorbij 
voor je er erg in hebt.

Veel leesplezier!

TopTips

voor de

peuterfase!
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TopTip 3
Plezier met je peuter (deel 1)

TopTip 4
Zuinig op jezelf

Drift buien, jengeldagen, peuterfratsen tijdens het eten. Het is niet anders: voor een 
peuter zorgen is níet altijd leuk en wel vaak vermoeiend. Hoe kun jij energie besparen?

•  Een duidelijk dagprogramma maakt dat de dag soepeler loopt. Voor je peuter én voor 
jou. Als je peuter bijvoorbeeld weet dat het om vijf uur televisietijd is, zal hij daar de 
rest van de dag veel minder naar vragen. 

•  Plan ook samenspeeltijd. Dan speelt je peuter op andere momenten makkelijker zelf.
• Kook af en toe dubbele porties. Dat scheelt je volgende week een kookbeurt. 
•  Draai in het weekend eens een ‘ploegendienst’. De één is er voor de kinderen, de 

ander doet een ochtend of middag iets voor zichzelf.
•  Neem de tijd om ervaringen uit te wisselen met andere peuterpapa’s en peutermama’s. 

Dat relativeert én inspireert.

nieuwe energie 
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Dat spelen met je kind ‘goed voor de ontwikkeling’ is, is 
ongetwijfeld waar. Maar het is vooral heel erg leuk! Duik in 
de wonderlijke wereld van je peuter en ga samen...

picknicken in de achtertuin  vingerverven op je armen  
een boot bouwen van een bananendoos gekke 

geluidjes opnemen met je telefoon  een kapot apparaat 
openschroeven  in de plassen stampen als het regent  

een blokkentoren bouwen tot het plafond   insecten 
zoeken   papa of mama ophalen van het werk  soep 
koken van modder en madeliefj es    iets lekkers eten bij 
de bakker   speeltuintje spelen ( jij bent het klimrek)  
een kett ing maken met rozijntjes een hut bouwen onder 
de keukentafel  de tuintegels verven met water en een 
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TopTip 14
Je bent een kei

Op zoek naar een mooi cadeau voor je peuter? Geef dan zelfver-
trouwen! 15+1 Manieren om te laten merken dat je peuter een kei is: 

Wat heb je dat goed geprobeerd!  Een nieuw record!  Dat 
moeten opa & oma weten  Het lukte bijna!  Je hebt het 
helemaal zelf gedaan  Dat had ik zelf niet beter kunnen doen  
Dat moeten we vieren  Je bent een slimmerd   Wow, wat ben 
je groot vandaag  Wat heb je hard gewerkt   Dat ging alweer 
beter dan de vorige keer  Je mag mama bellen om het te vertel-
len     Jij bent daar echt goed in  Wat heb je dat leuk bedacht   

 Kun je mij dat ook leren?

Of wat dacht je van een goed-gedaan-slinger: 
Hang een touwtje op de kamer van je kind. Iedere keer dat je peu-
ter een groot compliment verdient, versier je een vlaggetje en hang 
je dat eraan. Zo ontstaat een prachtige goed-gedaan-slinger.

TopTip 13
Peuteren aan je relatie

Ooit – in een vorig leven – waren jullie samen en zonder kinderen. Weet jij nog hoe 
het toen was? De komst van kinderen heeft  veel impact op je relatie. Laat je partner 
merken dat hij of zij nog steeds je geliefde is en niet alleen je collega-opvoeder:

•  Zorg dat je één avond per week samen thuis bent. Even geen werk, maar werken aan 
je relatie. Even geen Facebook maar dingen delen met elkaar: vind ik leuk!

•  Verras je partner door thuis een avondje uit te gaan. Kinderen vroeg naar bed, diner 
voor twee en een mooie fi lm.

•  Spreek met vrienden of familie af dat je één weekend per jaar voor elkaars kinderen 
zorgt. Zo kun je allebei een weekend weg (én heb je een logeerfeestje!).

Er zijn nog veel meer manieren te bedenken. Zolang je maar niet níets doet.  Want ook 
al heb je elkaar al lang gevonden, je moet elkaar blijven zoeken.

voor elkaar

13

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELDOp zoek naar een mooi cadeau voor je peuter? Geef dan zelfver-

VOORBEELDOp zoek naar een mooi cadeau voor je peuter? Geef dan zelfver-
trouwen! 15+1 Manieren om te laten merken dat je peuter een kei is: 

VOORBEELDtrouwen! 15+1 Manieren om te laten merken dat je peuter een kei is: 

Wat heb je dat goed geprobeerd! 

VOORBEELD
Wat heb je dat goed geprobeerd! 

VOORBEELD
 Een nieuw record! 

VOORBEELD
 Een nieuw record! 

VOORBEELD
 Dat 

VOORBEELD
 Dat 

VOORBEELD
 Het lukte bijna! 

VOORBEELD
 Het lukte bijna! 

VOORBEELD
 Je hebt het 

VOORBEELD
 Je hebt het 

helemaal zelf gedaan 

VOORBEELD
helemaal zelf gedaan 

VOORBEELD
 Dat had ik zelf niet beter kunnen doen 

VOORBEELD
 Dat had ik zelf niet beter kunnen doen 

VOORBEELD
Dat moeten we vieren 

VOORBEELD
Dat moeten we vieren 

VOORBEELD
 Je bent een slimmerd  

VOORBEELD
 Je bent een slimmerd  

VOORBEELD
 Wow, wat ben 

VOORBEELD
 Wow, wat ben 

je groot vandaag 

VOORBEELD
je groot vandaag 

VOORBEELD
 Wat heb je hard gewerkt  

VOORBEELD
 Wat heb je hard gewerkt  

VOORBEELD
 Dat ging alweer 

VOORBEELD
 Dat ging alweer 

beter dan de vorige keer 

VOORBEELD
beter dan de vorige keer 

VOORBEELD
 Je mag mama bellen om het te vertel-

VOORBEELD
 Je mag mama bellen om het te vertel-

len  

VOORBEELD
len  

VOORBEELD
   Jij bent daar echt goed in 

VOORBEELD
   Jij bent daar echt goed in 

VOORBEELD
 Wat heb je dat leuk bedacht   

VOORBEELD
 Wat heb je dat leuk bedacht   

VOORBEELD
 Kun je mij dat ook leren?

VOORBEELD
 Kun je mij dat ook leren?

Of wat dacht je van een goed-gedaan-slinger:VOORBEELD
Of wat dacht je van een goed-gedaan-slinger:
Hang een touwtje op de kamer van je kind. Iedere keer dat je peu-VOORBEELD

Hang een touwtje op de kamer van je kind. Iedere keer dat je peu-
ter een groot compliment verdient, versier je een vlaggetje en hang VOORBEELD

ter een groot compliment verdient, versier je een vlaggetje en hang 
je dat eraan. Zo ontstaat een prachtige goed-gedaan-slinger.VOORBEELD

je dat eraan. Zo ontstaat een prachtige goed-gedaan-slinger.VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELDOoit – in een vorig leven – waren jullie samen en zonder kinderen. Weet jij nog hoe 

VOORBEELDOoit – in een vorig leven – waren jullie samen en zonder kinderen. Weet jij nog hoe 
het toen was? De komst van kinderen heeft  veel impact op je relatie. Laat je partner 

VOORBEELDhet toen was? De komst van kinderen heeft  veel impact op je relatie. Laat je partner 
merken dat hij of zij nog steeds je geliefde is en niet alleen je collega-opvoeder:

VOORBEELD
merken dat hij of zij nog steeds je geliefde is en niet alleen je collega-opvoeder:

•  Zorg dat je één avond per week samen thuis bent. Even geen werk, maar werken aan 

VOORBEELD
•  Zorg dat je één avond per week samen thuis bent. Even geen werk, maar werken aan 

je relatie. Even geen Facebook maar dingen delen met elkaar: vind ik leuk!

VOORBEELD
je relatie. Even geen Facebook maar dingen delen met elkaar: vind ik leuk!

•  Verras je partner door thuis een avondje uit te gaan. Kinderen vroeg naar bed, diner 

VOORBEELD
•  Verras je partner door thuis een avondje uit te gaan. Kinderen vroeg naar bed, diner 

voor twee en een mooie fi lm.

VOORBEELD
voor twee en een mooie fi lm.

•  Spreek met vrienden of familie af dat je één weekend per jaar voor elkaars kinderen 

VOORBEELD
•  Spreek met vrienden of familie af dat je één weekend per jaar voor elkaars kinderen 

zorgt. Zo kun je allebei een weekend weg (én heb je een logeerfeestje!).

VOORBEELD
zorgt. Zo kun je allebei een weekend weg (én heb je een logeerfeestje!).

Er zijn nog veel meer manieren te bedenken. Zolang je maar niet níets doet.  Want ook VOORBEELD
Er zijn nog veel meer manieren te bedenken. Zolang je maar niet níets doet.  Want ook 
al heb je elkaar al lang gevonden, je moet elkaar blijven zoeken.VOORBEELD
al heb je elkaar al lang gevonden, je moet elkaar blijven zoeken.

voor elkaarVOORBEELD

voor elkaarVOORBEELD

VOORBEELD

VOORBEELD13

VOORBEELD1313

VOORBEELD13



In dit inspiratieboekje lees je hoe andere ouders van 
de peuterfase een mooie tijd proberen te maken. 
Met hun tips kun jij je voordeel doen. Want een dag 
met een peuter kan soms erg lang duren, maar de 
peutertijd is voorbij voor je er erg in hebt.

Een miniboekje waar je energie van krijgt!

Plezier met je peuter

www.familyfactory.nu
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netwerk van ouders

Het volledige boekje is te bestellen op www.familyfactory.nu


