Beste ouders/verzorgers
Dit is de eerste nieuwsbrief van Olleke Bolleke.
De groep was nog wel een beetje kaal toen we begonnen, maar we hebben
er met z’n allen hard aan gewerkt om de muren en ramen op te fleuren.
En dat is al aardig gelukt!
We hebben gekleurd, geplakt en geverfd. Nu hebben we alweer een begin
gemaakt met de herfst. Want dat het herfst is, voelen we al duidelijk!
Bij de meeste kinderen zijn de dikke winterjassen al uit de kast
getrokken. Als het weer het toelaat proberen we ’s ochtends zoveel
mogelijk lekker buiten te spelen.
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In de kring zingen we elke ochtend hetzelfde liedje:
Goedemorgen (naam)!
Blij je weer te zien!
Zie je wie er naast je zit?
Weet je dat misschien?
Zo gaan we de hele kring rond. Door dit liedje te zingen leren de
kinderen naar elkaar te kijken en elkaar bij de naam te noemen.
Het is een gezellig groepje bij elkaar en we hebben erg veel lol!

Erica

Sarah

Groetjes Erica en Sarah
Oudercommissie
Op korte termijn zijn wij op zoek naar leden voor de Oudercommissie. Als
OC-lid neem je deel aan circa 4 vergaderingen per jaar en help je een aantal
evenementen te organiseren. Ook kun je door deelname in de OC
veranderingen bewerkstelligen en ideeën aandragen.

Ilona

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan een mail
aan: rhenen@kineropvangderegenboog.nl
Wij kijken uit naar je mail!

Thema “Verkeer”
Van 12 oktober tot 20 november staat het thema “Verkeer” op het programma.
Een aantal activiteiten uit het thema:
Samen met de kinderen leert Puk welke vervoersmiddelen er zijn. Hoe gaat dat met de bus mee?
De kinderen spelen met Puk dat ze met de bus of trein gaan. Wie is de chauffeur?
We gaan een stoplicht knutselen. Wanneer moet je stoppen en wanneer mag je
lopen?
Voorleesverhaal
Nijntje op de fiets. Dit boekje gaat over Nijntje die droomt over hoe
het zal zijn als ze groot is en gaat fietsen.
Spelenderwijs ontdekken
In de groepsruimte kunnen de kinderen naspelen dat ze met de bus
gaan.
Ze leren de verschillende vervoersmiddelen benoemen.
Door het knutselen word de fijne motoriek bevorderd (lijmen en
plakken).
Woorden die tijdens het thema aan bod komen
Straat, stoep, buiten, auto, fiets (uit)kijken, wachten, stop.
Chauffeur, pet, strippenkaart, stempel, dag.
Pop, hond, trein, vrachtwagen, stoplicht, zebrapad.
Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?
0 tot 1½ jaar
U kunt samen het geluid van de auto nadoen “brrrrrroem”
Lees een boekje over een auto, vliegtuig, trein.
Bij het eten komt de lepel aanvliegen net als een vliegtuig.
1½ tot 2½ jaar
Laat de kinderen in het boek zelf de auto, vliegtuig, trein benoemen
Wie is er een vliegtuig? Armen wijd en vliegen maar
Lees boekjes over verkeer
2½ tot 4 jaar
Praat met de kinderen over de trein / auto / bus. Wat moet je doen als je met de trein meegaat?
Misschien kunt u samen met de trein of bus gaan. Dat vinden ze vaak geweldig!

NIEUWS VAN OLLEKE BOLLEKE
Terugblik thema “Welkom Puk”
Centraal in 'Welkom Puk!' stonden de kinderen van
de groep, de inrichting van Olleke Bolleke en de
activiteiten die dagelijks terugkeren. Samen met
de kinderen ontdekte Puk het kindercentrum, de
groepsruimte en de speelruimte buiten.
Er was aandacht voor de vaste momenten, zoals
het maken van een kring, opruimen en naar de wc
gaan.
Voor de spraak/taalontwikkeling hebben we alle
namen van de kindjes geoefend samen met Puk. De
kinderen weten al heel erg goed hoe de andere
kindjes heten.
Ook zongen we het liedje “we maken een kringetje
van jongens en van meisjes”
Voor de motorische ontwikkeling hebben we een
mooi schilderij voor Puk gemaakt. De kinderen
mochten het verschil voelen tussen verven met de
handen of met een kwast. Ook hebben de kinderen
geholpen met het dekken van de tafel.
Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling is Puk uit
logeren geweest. Hij mocht met alle 2+ kindjes
mee. Dat was gezellig.
Ook hebben de kindjes Puk geleerd om op het
potje te plassen. Dat kan Puk al goed. Hij heeft
een plassticker verdiend!
Voor de rekenprikkels hebben we het gehad over
hoe oud alle kindjes zijn.
Liedjes die we zongen
-Goedemorgen...
-Hallo...
-Smakelijk eten, smakelijk drinken
- De wielen van de bus
- Op een houten bruggetje

