Hallo allemaal,
We zitten ondertussen alweer in de derde week van het nieuwe jaar.
Als eerste nog de beste wensen voor het jaar 2017! We hopen dat jullie fijne
feestdagen achter de rug hebben. In de maand december stonden de feestdagen sinterklaas en kerst
centraal. We hebben we hier leuke liedjes over geleerd en mooie knutselwerkjes over gemaakt. Het
was een gezellige tijd en de kinderen hebben genoten van alle lichtjes, liedjes en verhaaltjes.
Thema ‘Knuffels’
Vanaf volgende week starten we met ons nieuwe thema ‘Knuffels’! In deze nieuwsbrief willen we u
informeren over de inhoud van 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:
- De kinderen doen samen met hun knuffels een knuffeldans.
- De kinderen spelen dat ze slapen en worden weer ‘wakker’ door het geluid van de wekker.
- Waar is Puk? Hij ligt nog in bed, maar wil maar niet wakker worden. Samen met Puk gaan de
kinderen ochtendgymnastiek doen. Rekken en strekken maar… Dat helpt!
- De kinderen gaan op de foto met hun knuffel en knutselen een mooi fotolijstje.
De kinderen mogen een knuffel meenemen.
In de kring bespreken we om de beurt de knuffel.
Hoe zien ze eruit? Hoe voelen ze aan? Hebben ze een naam?

Leuke activiteiten en tips voor thuis:
- Ook tijdens huishoudelijke klusjes kunt u een spelletje doen. Neem een knuffel en doe net
alsof de knuffel steeds wegloopt om zich te verstoppen. Vraag uw kind of hij de knuffel kan
vinden. Bij het opvouwen van de was verstopt u de knuffel in de wasmand en bij het koken in
een keukenkastje. Woorden als ‘op’, ‘onder’, ‘achter’ komen vanzelf aan bod.
- Jonge kinderen hebben veel energie en bewegen graag. Soms zijn kinderen zo druk dat ze
moeilijk weer tot rust komen. Wissel actieve en rustige momenten af. Dans op vrolijke
muziek en herstel daarna de rust door een kalm muziekje op te zetten. Neem uw kind op
schoot en rust samen even lekker uit.
- Kinderen spelen vaak de gewone dagelijkse dingen na, zoals eten en slapen. Maak samen
met uw kind van een schoenendoos een bedje voor een knuffel. Leg er een kussentje in als
matras en gebruik een theedoek als dekentje. Speel samen dat de knuffel gaat slapen. Brengt
uw kind zijn knuffel op dezelfde manier naar bed als u uw kind naar bed brengt?
- Stop een paar verschillende voorwerpen onder een doek. Bijvoorbeeld een blok, spons,
knuffel en plastic beker. Vraag uw kind of hij zonder te kijken het door u genoemde
voorwerp onder de doek vandaan kan pakken. Maak het moeilijker door te vragen wat uw
kind onder de doek voelt.
Opzegversjes:
Versje: ‘Knuffeltje hier, knuffeltje daar’
Op je wang, in je nek, dat voelt gek!
Kriebel, kriebel, knuffel, knuf
Op je oor, in je haar, dat voelt raar!
Kriebel, kriebel, knuffel, knuf
Op je neus, in je nek, wat is dat toch voor geks?
Een kusje hier, een aaitje daar,
Honderd knuffeltjes bij elkaar!

Versje: ‘grote beren- kleine beren’
Grote beren, kleine beren,
Alle soorten knuffelberen.
Dunne beren, dikke beren,
Zitten op mijn bed.
100.000 knuffelberen,
Netjes op een rij.
Maar wat een beetje jammer is,
Ik kan er niet meer bij!

Woorden die aan bod komen (en die u thuis kunt herhalen):
het bed
de beer
deken
de knuffel
het kusje

de pyjama
het versje
de wekker
aaien
aanraken

knuffelen
gapen
in slaap vallen
voelen
vriendjes zijn

zingen
zoeken
zwaaien
achter
licht

donker
goedemorgen
welterusten
wakker
zacht

Praktische informatie:
-

Op woensdag 25 januari en donderdag 26 januari is er voorleesontbijt op Olleke Bolleke.
Meer informatie hierover vind u in de brief die in de mandjes van de kinderen is gedaan.
Vanaf volgende week hangt er een inschrijflijst op de deur. U kunt zich opgeven om een keer
‘s ochtends met ons mee te lopen op de groep. Voor ouders van kinderen met een VVE
indicatie is deze activiteit verplicht!

Wij hopen er weer een leuke tijd van te maken!
Groetjes van de leidsters van Olleke Bolleke

