Beste ouders/verzorgers,
We zijn de zomervakantie alweer bijna vergeten, we zitten weer helemaal
in het ritme van het nieuwe schooljaar! De afgelopen tijd hebben we het
thema ‘Welkom Puk!’ behandeld. We hebben het rugzakje van Puk beplakt
en we hebben het boekje ‘Bobbi naar de speelzaal’ ook heel veel gelezen.
In dit boek gaat Bobbi een hoge toren bouwen, dit hebben wij ook gedaan!
We hebben ook allemaal leuke spelletjes in de kring gedaan. Vooral de kleuren hebben we deze
maand veel geoefend. We mochten om en om iets in de ruimte kleuren met een bepaalde kleur, de
kinderen vinden het erg leuk om spelenderwijs te leren!
Het volgende thema is: ‘Regen’’ Dit wordt een thema dat in het teken van de herfst staat! We
hebben al een herfsttafel gemaakt op de groep. En weten jullie wat het leukste is? De spullen op de
herfsttafel hebben we zelf in het bos gezocht!

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de activiteiten die wij met de kinderen gaan doen.
Ook geven wij wat leuke tips en activiteiten die u thuis met uw kinderen kunt doen rondom dit
thema.
Activiteiten op de peuterspeelzaal:
 We gaan lezen uit het boek: ‘Masja wil regen’.
 We gaan het verschil ontdekken tussen nat/droog, groot/klein en binnen/buiten.
 We gaan kijken hoe de paraplu werkt.
 We gaan een wolk knutselen.
Activiteiten die u eventueel thuis kunt doen met uw kind:
 Ga eens lekker het bos in en geniet van de herfst!
 Met kastanjes en cocktailprikkers kan je leuke figuurtjes maken.
 In de bibliotheek kunt u heel veel leuke boeken over de herfst vinden.
 Kinderen vinden het vaak heel leuk om buiten kruisspinnen en paddenstoelen te zoeken.

Liedjes om te zingen:


Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Honderdduizend bladeren op een hoop
zakken vol met wind, ja m'n kind
'k weet niet of jij dat aardig vindt.
Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Honderd paddenstoelen op een hoop
' k zet ze voor je neer, heus meneer
dat doe ik alle jaren weer





Zie je de kastanjes
Zie je de kastanjes aan de bomen
zie je alle eikels op het mos?
Nu is het herfst, de bladeren vallen
nu is het herfst in ieder bos!
Op een grote paddenstoel,
rood met witte stippen
Zat kabouter spillenbeen heen en weer te wippen,
Krak zei de paddenstoel en met een diepe zucht,
allebei de beentjes , hoepla in de lucht.

Woorden die aan bod komen dit thema:
de bal
de regen
bellenblazen
regenen
buiten
of

het papier
de regenjas
horen
spelen
donker
weg

de paraplu
de regenlaarzen
lopen
tikken
klaar
stampen

de pop
het zand
oprapen
vastpakken
nat
springen

Overige informatie:







Voor alle kinderen met een VVE indicatie is een eigen oefenboekje gemaakt waarin elke keer
een los onderdeel geoefend kan worden, bijvoorbeeld de kleuren.
Keano en Dilyn zijn in oktober jarig en mogen naar de basisschool, veel plezier!!
Isabella gaat verhuizen naar Cyprus! Wij wensen jullie alle goeds toe daar!!
Per november komt Nancy op donderdag weer op Olleke Bolleke werken, welkom terug
Nancy.
De samenstelling wordt dus als volgt:
Maandag: Joanne en Lisette Dinsdag: Joanne en Sarah Donderdag: Nancy en Sarah
Doordat er veel kinderen dit jaar naar school gaan, hebben wij weer veel plekjes vrij op
Olleke Bolleke. Kent u of weet u kinderen vanaf 2 jaar die het ook leuk zouden vinden om bij
ons zouden willen komen spelen? Vertel hen dan hoe leuk het bij Olleke Bolleke is en verwijs
ze dan naar ons door! Ze mogen eerst een paar ochtenden gratis komen spelen.

