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Aan de ouders/verzorgers,
Wij zijn na de zomervakantie een derde locatie gestart binnen de Ichthusschool, locatie
Pauwtjesmolen. Er is daar één groep gestart: op de maandagochtend en de donderdagmiddag.
Juf Hester en juf Willemieke werken op deze groep. Het is een gezellige groep en het lokaal is
helemaal ingericht als peuteropvang. De inspecteur van de GGD is al een kijkje komen nemen
en ze was tevreden, het inspectierapport staat binnenkort op onze site.
Volgende week is het herfstvakantie en zijn wij gesloten. Wij wensen u een fijne vakantie!
Nieuw thema:
Het thema “Herfst” is van 25 oktober t/m 19 november 2021 het thema op de groepen. Met dit
thema brengen we de natuur van buiten naar binnen in de speelzaal. We praten met de
kinderen over de herfst. Wat verandert er buiten? We beginnen dichtbij. We kijken naar de
bomen. Wat gebeurt er met de blaadjes? We maken ook in elke speelzaal een herfsttafel met
allerlei materialen, zoals takken en bladeren, maar ook dennenappels, kastanjes, etc.
UW PEUTER MAG DIT HERFSTMATERIAAL MEENEMEN NAAR DE PEUTEROPVANG IN DE WEEK
NA DE HERFSTVAKANTIE!
We oefenen diverse kleuren met de peuters, zingen liedjes over de
herfst en alle peuters gaan een mooi schilderij maken. Het boek dat
voorgelezen wordt, is “Wat nu Olivier?” van Phyllis Root.
(Ook als digitaal prentenboek; zie tips voor thuis)
Woordenlijst: de boom, de blaadjes, de tak, vallen, oranje, geel,
bruin, koud, de wind, het waait, de storm, het bos, de paddenstoel,
naar buiten, de regen, kaal, de kastanje, de dennenappel, de eikel,
de spin, het spinnenweb, veel, weinig, donker, de winterjas.
In de laatste weken gaat het vooral over “de spin”.
Het boek “De spin die het te druk had” van Eric Carle wordt dan
voorgelezen. Digitaal is dit verhaal ook te zien en te beluisteren.
Tips voor thuis:
Leuk om thuis te doen:
•
Natuurlijk is een ritje naar het bos heel leuk om samen met uw kind(eren) te doen,
maar ook in het dorp is vast wel een plek te vinden met bomen en struiken. Leuk om samen
herfstmateriaal te verzamelen, zoals gekleurde bladeren, eikels en kastanjes. Wilt u uw kind dit
mee laten nemen naar de peuteropvang? Dan maken we met elkaar een mooie herfsttafel.
•
Lees een boek voor dat past bij het thema herfst, over het bos met gekleurde bladeren
en paddenstoelen of over de regen en de storm. De boeken “Wat nu Olivier” en “De spin die
het te druk had”, kunt u ook vinden op YouTube, als digitaal prentenboek.
•
Opzegversje thuis herhalen:
Een spinnetje, een spinnetje
Die zocht eens een vriendinnetje
Ze zocht eens hier, ze zocht eens daar
Maar nergens vond hij haar.

Twee spinnetjes, twee spinnetjes
die zochten eens vriendinnetjes
Ze zochten hier, ze zochten daar
En eindelijk vonden ze elkaar!

Namen in de jassen:
Wilt u de naam van uw peuter in zijn/haar jas zetten? De peuters weten vaak zelf niet welke
jas van hen is. Alvast bedankt!
Wij zijn gesloten op:
Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Dankdag: 3 november 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie: 15 en 18 april 2022
EEN FIJNE HERFSTVAKANTIE!! Groeten van de juffen

