Website en facebook
Vanaf heden hebben we een eigen website en
facebookpagina (zie linksonder de links
hiernaartoe).
Heeft u er bezwaar tegen als er een foto van
uw kind op deze pagina’s getoond wordt, laat
het ons dan weten!

Lila Hendriksen
4 maart 2013

Bantuinweg 43
3911 MV RHENEN
06-45491501
rhenen@kinderopvangd ereg en boog.nl

Team Olleke Bolleke
We hebben weer gezellige weken achter de rug op Olleke Bolleke. En de
groep blijft ook groeien, wat wij natuurlijk erg gezellig vinden! We willen
broer en zus, Henri en Gertrude ook van harte welkom heten en hopen
dat jullie een leuke tijd bij ons zullen hebben.

Joanne

Sarah

Ilona
Website
www.ollekebollekerhenen.nl

www.facebook.com/OllekeBollekeRhenen

Afgelopen weken hebben wij ons bezig gehouden met het “thema Regen”
We hebben hier leuke verhaaltjes over gelezen, liedjes gezongen en
geknutseld. We hebben besproken wat je aan doet als het buiten regent
en dat je met een paraplu ook droog blijft.
Uiteraard hebben we dit even uitgeprobeerd, dus hebben we met de plan
tenspuit regen gemaakt en mochten de kinderen om de beurt onder de
paraplu staan! Dat vonden ze fantastisch! We hebben ook in de `plassen`
gestampt en over de plassen heen gesprongen. Wat kunnen de kinderen
dat goed!

Thema Lente en Pasen
Komende weken hopen we ons vooral bezig te gaan houden met het
voorjaar dat in aantocht is, en de Paasdagen die er aan komen. We kijken naar de bomen en bloemen die weer ga
an groeien en bloeien, maar ook naar alle jonge dieren die worden geboren.
De volgende woorden komen aanbod:
De lente
Het lammetje
De bloesem
Het vogelnestje
groeien
Lente liedjes
Op de wijs van De zevensprong
Heb je al gezien het is lente, ‘t is lente
Heb je al gezien dat het lente is
De zon schijnt steeds een beetje meer
Nieuwe bloemetjes hoera! Ik zie ze weer
Dat is 1...... dat is 2.....dat is 3.....dat is 4.....dat is 5.....dat is 6..... En dat is ze-e-ven
Bolletjes:
Er liggen bolletjes in de grond,
Te slapen, te slapen.
Er liggen bolletjes in de grond,
Overal in `t rond.
Wakker worden! Wakker worden!
Alle vogeltjes zingen,
Alle vogeltjes fluiten,
Zet de boemetjes buiten!
Een koetje en een kalfje:
Een koetje en een kalfje die liepen in de wei.
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij.
Die zei, die zei, geef dat kalfje maar aan mij!
Nee zei de koe, boe boe boe
Nee zei de koe, boe boe boe!
De volgende woorden komen aan bod:
De Paashaas
De eieren
De strik
De stippen
Verstoppen
Liedje over twee hazen:
Op de wijs van Ik zag twee beren
Ik zag twee hazen vlak voor Pasen
Zitten in een weiland
Met een mandje vol met eitjes
Aan het verven met z’n beidjes
Stipje hier, stipje daar nu zijn alle eitjes klaar

