Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen tijd hebben we gewerkt met het thema: ‘’Ik en mijn familie’’.
Dit was een thema waarbij we het veel hebben gehad over de
gezinssamenstelling. Ook hebben we verschillende knutselwerkjes gemaakt
die ondertussen vast al bij u thuis zijn!
We hebben het boek gelezen over Ole. Ole was zijn knuffel kwijt, we
hebben gelezen hoe hij zijn knuffel weer terug heeft gevonden. Gelukkig
maar!
Het volgende thema wordt: ‘’Eet smakelijk!’’
Dit thema duurt tot de zomervakantie.
Activiteiten op de peuterspeelzaal:
 Verhaaltje lezen ‘Geit is jarig’
 Eten koken bij het keukentje
 Boterham knutselen
 Tafel helpen afruimen
 Koekjes bakken
 ..en nog veel meer!
Activiteiten voor thuis:
- Boekjes bij de bieb huren over familie. Zoals: ‘Kleine muis zoekt een huis’.
- Uw kind kan helpen met koken, of u kunt samen met uw kind iets lekkers bakken!
- U kunt uw kind een keer laten kiezen wat hij/zij wil eten.
- Bespreek met uw kind wat hij/zij lekker vindt. En wat vindt hij/zij niet lekker?
- Welke smaak heeft het eten? Zout, zoet, of juist zuur?

Dit zijn de woorden die wij dit thema extra gaan oefenen:
de appel
het ei
het koekje
de plant
scheuren
mmm!

de boter
het gras
de lepel
de thee
schoonmaken

het doekje
de honger
de melk
het water
bah!

de banaan
de kaas
de pan
de worst
hoog

Liedjes:
Smakelijk eten

Ik zag twee beren

Smakelijk eten, smakelijk drinken
Hap hap hap
Slok slok slok
Dat zal lekker smaken
Dat zal lekker smaken
Eet maar op
Drink maar op

Ik zag twee beren broodjes smeren
Oh het was een wonder
Het was een wonder
Boven wonder
Dat die beren smeren konden
Hi hi hi
Ha ha ha
Ik stond erbij en ik keek ernaar!
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