Beste ouders/verzorgers
De voorjaarsvakantie zit er alweer op! We hopen dat iedereen weer lekker uitgerust is. Wat was het
koud de afgelopen weken! Gelukkig wordt het nu wat warmer en staat het voorjaar voor de deur…
We hebben hard gewerkt over thema ‘Hatsjoe!’ Sommige kinderen hadden de waterpokken en
moesten gauw onder de dekens. Puk was ook erg lang ziek, de kinderen hebben goed voor hem
gezorgd en nu is hij gelukkig weer helemaal beter!
We beginnen deze week met het nieuwe thema: Wat heb ik aan vandaag?
We gaan goed kijken naar het weer: moeten we vandaag een sjaal om? En wanneer draag je een
korte broek?
Puk z’n kleertjes zijn vies en moeten gewassen worden, wie helpt Puk met het aan doen van schone
kleren?
Activiteiten op de peuterspeelzaal:
- Verhaaltje ‘Feestkleren’
- Ketting rijgen
- Puk gaat logeren, wat zit er allemaal in zijn koffertje?
- Kleertjes wassen en ophangen
- ..en nog veel meer!
Activiteiten voor thuis:
- U kunt uw kind laten helpen met het opvouwen van de was. Ondertussen benoemt u de
kledingstukken die voorbijkomen. (broek, trui, rok, jurk, hemd enz.)
- Bespreek met uw kind: wat voor weer is het vandaag? Moeten we warme kleren aan?
- Laat uw kind een keer zelf kiezen wat het mooi vindt om aan trekken, bespreek waarom
hij/zij dit mooi vindt en maak een foto.
In januari gaan we met de VVE-kinderen een boekje over ‘horen’ behandelen. 1 van de juffen gaat
met een kind apart zitten en oefent geluiden die bij een bepaalt voorwerp of dier horen. Welk geluid
maakt een kip? Welke geluiden hoor jij allemaal als je stil bent?

Foto’s van het afgelopen thema:

Dit zijn de woorden die wij dit thema extra gaan oefenen:
de beer
het boek
de broek
het hemd
de hoed
het hoofd
de jas
de ketting

de koffer
de luier
de muts
de schoen
de sok
de trui
de voet

de kleren
de kleur
de jurk
de streep
de stip
de veter
de winkel

Liedje: Wat heb ik vandaag aangedaan? (op de wijs van: Ik stond laatst voor een poppenkraam)
Wat heb ik vandaag aangedaan?
Mooi, mooi, mooi!
Een jurk, een broek en schoentjes aan,
Mooi, mooi, mooi!
En sokjes voor een warme voet,
Dat jurkje staat jou heel erg goed!
Wat ben je mooi vandaag!
Wat ben je mooi vandaag,
Wat ben je mooi vandaag!
Feestdagen en vakanties:
Goede Vrijdag en Pasen:
Meivakantie:

vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei

We gaan weer hard aan het werk met z’n allen en hopen veel nieuwe dingen te leren!
Groetjes van Joanne, Nancy, Lisette en Sarah

