Hallo allemaal,
Het is alweer Mei! De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema
‘’Wat heb jij aan vandaag’’. We hebben gezongen over kleding, over hoe mooi we allemaal zijn,
mooie dingen geknutseld en ga zo maar door.
Ook heeft Puk bij de meeste kindjes al gelogeerd. Van ziek zijn, logeren in het grote bed of mee naar
de speeltuin geweest zijn, hij heeft het allemaal meegemaakt. Leuk!
We hebben ook leuke dingen mogen doen, bijvoorbeeld de kleren van Puk wassen in de kring. Vooral
het flodderen met water was favoriet. Alles is goed schoon geworden, dat heeft u vast gezien! Ook
Pasen en Koningsdag werd niet vergeten. Een mooi paasbakje met chocolade eitjes en een kroon
werden mee naar huis genomen. Wat mooi is het allemaal geworden.
De komende tijd staat in het teken van het thema: “Dit ben ik”
Onze activiteiten zullen grotendeels over dit thema gaan, al hopen we natuurlijk ook dat het na
zoveel regen/kou eindelijk mooi weer gaat worden zodat we vaker buiten kunnen spelen.
Thema ‘Dit ben ik’
Na de meivakantie starten we met ons nieuwe thema! 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 knutselen een spiegel.
- De kinderen gaan oefenen met tandenpoetsen.
- De kinderen gaan voelen aan scheerschuim en daar wat van maken.

Leuke activiteiten en tips voor thuis:
-

-

Betrek uw kind bij huishoudelijke klusjes. Zo voelt uw kind zich al heel groot. Het bevestigt de
eigenwaarde ‘’ kijk eens wat ik al kan!!! ‘’
Geef een klein taakje en laat zien wat u verwacht. Zoals bijv. de tafel mee dekken of de
boodschappen opruimen. Beloon zijn of haar hulp met een compliment: “Jij hebt mij fijn
geholpen zeg, knap”! Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt helpen leuker.
Maak foto’s van uw kind en laat ze zien. Kinderen vinden het erg leuk om zichzelf te zien.
Samen kunt u dan praten over wat uw kind op de foto aan het doen was.
Geef uw kind verzorgingstaakjes. Hierdoor leert hij/zij zorg te dragen voor zijn omgeving.
Bovendien draagt het bij aan zijn eigenwaarde: Het lukt me! Kijk eens wat ik kan! Geef uw
kind een plantje of een gedeelte van de tuin, waarvoor hij mag zorgen. Doe voor hoeveel
water de plantjes nodig hebben en benoem wat er te zien is aan het groeiende plantje.

Deze vuist op deze vuist
Deze vuist op deze vuist,
Deze vuist op deze vuist,
Deze vuist op deze vuist,
En zo klim ik naar boven!
Varieer met:
Deze hand op deze hand.
Deze voet op deze voet.
Deze vuist onder deze vuist …
en zo klim ik naar beneden.

Liedjes:
Dit zijn mijn wangetjes
en dit is mijn kin.
Dit is mijn mondje met tandjes erin.
Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar.
Dit is mijn neusje en dan ben ik klaar!

Woorden die we oefenen (en die u thuis kunt herhalen):
aanwijzen
het gezicht
helemaal
de mond
de neus

het oog
het oor
voorzichtig
de kam
de flits

spiegel
proeven
ruiken
voelen
de geur

de verf
lachen
blij
boos
dicht (ogen)

Overige informatie
-

VVE THUIS is inmiddels al begonnen. Denkt u aan de onderstaande data?? Wij zien u dan
graag weer. Woensdag 10 mei, 17 mei, 31 mei,14 juni en 28 juni.
Hiep hiep hoera, Juf Sarah is bevallen van een mooie dochter, VIEVE! Gefeliciteerd.

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

