Weekbrief

Hatsjoe

17 – 21 maart
Terugblik

Zuster Ester kwam langs. De kinderen waren gelukkig niet

Deze boom heeft een breuk en

ziek maar beer en Puk wel.

is ook gelijk maar in het gips
gezet.

“Oki doki” is een nieuw
vriendje. Hij zit bij ons aan

Fruit en gezond eten uitzoeken

tafel. Dit vinden we super

voor als je ziek bent

gezellig.

Zieke Puk mag het bedje
delen met zieke beer.

De activiteiten voor de komende week...
Activiteit: Naar de dokter

Vraag voor de kinderen: Nemen jullie je knuffel of
pop nog een keer mee? We gaan dan de knuffels
en poppen verzorgen. En kijken waar de knuffel
pijn heeft. Ook kunnen we gelijk kijken of de
ogen en oren het goed doen. En meten en
wegen. Net zoals bij het consultatiebureau.
Woorden: au!, het bed, de buik, de dokter, "Waar
doet het pijn?", wegen, meten.
Pillen maken van brooddeeg of klei
Raar maar waar; maar ook hiermee leert je kind rekenen! Je kan 1 stuk klei verdelen in
meerdere stukjes. Voeg je ze weer bij elkaar dan heb je toch weer dat ene stuk klei dus de
hoeveelheid verandert niet. Het kneden en vormen van de klei bevordert ook nog eens de
fijne motoriek. Lees verder: http://www.prima-online.nl/wpcontent/uploads/2009/05/kleien.pdf
Activiteit: Wat zit er in in het pakje?
Op ziekenbezoek bij Puk of een andere zieke, is het fijn om een cadeautje te geven. En
vragen hoe het met de zieke gaat. Ook doen we een spelletje met de cadeautjes. Voelen of
je weet wat voor cadeautje het is. Of kijken of je aan de buitenkant van de verpakking al
kan zien wat erin zit.
Woorden: au!, het bed, de buik, de dokter, huilen, pijn doen, waar
Peutermaand
De organisatie family factory heeft de maand maart uitgeroepen tot peutermaand.
www.peutermaand.wordpress.com O.a. met een leuk inspiratieboekje:
http://familyfactory.nu/images/FF_Top_Tips_inspiratieboekje_peuters_inkijkex.pdf
Ideeën van Family Factor: “Een dag met een peuter kan soms heel lang duren.. Daarom een
lijstje met leuke dingen die je kunt doen met je peuter. Want spelen met je kind is niet
alleen goed voor zijn ontwikkeling, het is ook nog eens heel erg leuk! Duik in de
wonderlijke wereld van je peuter en ga samen…:


Picknicken in de achtertuin



Vingerverven op je armen








Een boot bouwen van een bananendoos
Insecten zoeken
Papa of mama ophalen van het werk
Soep koken van modder en madeliefjes
Een ketting maken met rozijntjes
De tuintegels verven met water en een grotemensen-kwast
De fietsen wassen
Geblazen bellen vangen”




Juf Marieke afwezig
Geen griepje, maar een hardnekkige nekblessure. Door het even rustig aan te doen hoopt
ze er vanaf te komen. Langzamerhand hoopt ze het werk op de groep weer op te pakken
de komende weken.
OKI gesloten
OKI is gesloten op 21 april, meivakantie 28 april t/m 8 mei (5, 6 en 8 kan geruild worden),
hemelvaart, 28 (ruilen), 29 en 30 mei, Pinksteren 9 t/m 12 juni (9, 10 en 12 kan geruild
worden), woensdag 25 juni, zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus.
Je kan de dag ruilen als je alleen die dag op de OKI komt en niet op het KDV. Anders is
gewoon het KDV open.

groetjes, juf Tanja, juf Dianne, juf Ester, juf Marja, juf Marieke en stagiaires
Youssra, Torya en Monique

