NIEUWSBRIEF april 2022
Chr. Peuterspeelzaal “De Flierefluiter”

Aan de ouders/verzorgers,

Postadres: Merwedestraat 25 - 3371 SN 0184-632757
Noordstraat 1 - 3371 SP 0184-714212
Pauwtjesmolen 55A - 3371 RL 06-38536008
www.flierefluiter.info

De komende twee weken is het “meivakantie” en dan is onze peuteropvang gesloten. In die
periode valt ook Koningsdag. U bent dan welkom om 09.30 uur bij het gemeentehuis voor de
aubade. De liederen vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
De peuters hebben geen lied geleerd; deze zijn nog erg moeilijk voor ze.
Daarnaast is er nog een bijzondere dag in deze vakantie: moederdag. Alle peuters hebben een
mooi cadeau voor mama gemaakt, maar we verklappen nog niets. En het mag pas uitgepakt
worden op zondag 8 mei, dus nog even geduld mama’s!
Nieuw thema:
Met dit thema leggen we de nadruk op de motorische ontwikkeling van peuters. Zowel de grote
bewegingen met het hele lichaam, als de fijnere bewegingen met de armen en vingers komen
aan bod. De tafels en banken gaan aan de kant en we gaan elk dagdeel actief aan de slag met
bewegen op muziek, gymmen en andere beweegspelletjes.
Het is belangrijk dat jonge kinderen voldoende gevarieerd bewegen en motorische
vaardigheden aanleren. Op de groepen gaan we spelenderwijs bewegen. Thuis kunt u dit
natuurlijk ook doen, want bewegen is gezond!
Woordenlijst: zitten, staan, lopen, stampen, rennen, fietsen, steppen, zwaaien, klappen, op
één been staan, kruipen, gooien, op de tenen staan, klimmen, omhoog, omlaag, voor, achter,
bovenop, onderdoor, de voeten, de handen, de vingers, samen, de kring, dansen, de muziek,
nadoen, de bal, de fiets, de loopauto, de step.
Tips voor thuis:
*Met een bal spelen: rollen, vangen en gooien. Ook met een ballon overgooien is leuk, dit kan
met slecht weer ook makkelijk binnen.
*Naar buiten naar de speeltuin of naar het park. Lekker bewegen: klimmen op een rek,
springen of samen tikkertje doen.
*Grote kralen rijgen, dit is goed voor de fijne motoriek. Neem hiervoor een stevig koord of een
veter.
*Knutselen, dit kan van alles zijn: plakken, verven of tekenen. Kies iets wat uw peuter leuk
vindt. Veel plezier!
Graag naam van uw peuter op jas en tas:
Niet alle peuters herkennen hun eigen jas of tas, daarom is het fijn als de naam van uw kind
erin staat. Alvast bedankt!
Jas mee ook bij mooi weer:
Wilt u ook bij mooi weer een vest of een jasje meegeven? In de ochtend kan het nog fris zijn
tijdens het buitenspelen of het is in de middag plotseling afgekoeld.
Bij mooi weer graag uw kind insmeren:
We genieten met de peuters van het mooie weer, maar soms is er veel zon. Wilt u uw kind dan
insmeren met zonnebrandcrème?
Uw kind ziek of kan niet komen? Belt u even naar de locatie:
Het nummer van de locatie Pauwtjesmolen is aangepast. Daarom hieronder nog een keer alle
nummers op een rij, slaat u het juiste nummer op in uw telefoon of agenda. Wel zo makkelijk.
Merwedestraat: 0184 – 63 27 57
Noordstraat: 0184 – 71 42 12
Pauwtjesmolen: 06 – 38 53 60 08
Wij zijn gesloten op:
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartvakantie: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022

Groeten van de juffen

Bijlage: liederen Aubade Koningsdag 2022
WILHELMUS

EERSTE COUPLET
Wilhelmus van Nassauen
ben ik van Duitsen bloed,
het vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
ZESDE COUPLET
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

In naam van Oranje, zing mee nu dit lied.
We waren al heel erg vroeg op.
De vlaggen die hangen ook alle in top.
En straks horen we ’t geluid van de klok.
De Koning is jarig, nu vieren we feest.
Er is al zolang niet meer een Koning geweest.
Heel Nederland viert nu zijn fee ee eest.
Heel Nederland viert nu zijn feest.
’t Ontbijt is al op en nu moeten we gaan.
Wie komt op zo’n dag nu te laat.
We zien in de verte de mensen al staan.
De kinderen die staan vooraan.
Met vlagjes en fluitjes en toeters erbij.
Ze zingen en dansen, wat zijn we weer blij.
De sfeer komt al aardig op ga a ang.
De sfeer komt al aardig op gang.
‘t Wilhelmus zet in en we zingen hard mee.
Dit lied is van oudsher bekend.
Met vaders en moeders, met broer en met zus.
Ook opa en oma zingt mee.
Leve de Koning, het is nu zijn dag.
En heel zijn familie, die zwaait met een lach.
Van harte gefelicitee ee eerd.
Van harte gefeliciteerd.

HIEPERDEPIEP HOERA WANT HET IS KONINGSDAG
Lang zal hij leven
Lang zal hij leven
Lang zal hij leven in de gloria
T’is feest, t’is feest
Want de Koning die is jarig
We klappen in de handen
En waaien met de vlag
T’is feest, t’is feest
Heel het land is mooi oranje
Hieperdepiep hoera
Want het is Koningsdag
Lang zal hij leven
Lang zal hij leven
Lang zal hij leven in de gloria
T’is feest, t’is feest
Want de Koning die is jarig
We zingen met z’n allen
Met een brede lach
T’is feest, t’is feest
Heel het land is mooi oranje
Hieperdepiep hoera
Want het is Koningsdag
Hieperdepiep hoera
Want het is Koningsdag
Hoera! Hoera! Hoera

WILLEM ALEXANDERDAG
(op de wijs van: in naam van Oranje doe open de
poort)

KONINGSDAG (tekst/muziek Lin de Laat)
Overal oranje,
tjonge wat een feest,
de straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest
we klappen in de handen
en zwaaien met de vlag
hiep hiep hoera 't is nu Koningsdag
Overal oranje
Tjonge wat een feest,
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest
We stampen met de voeten
En zwaaien met de vlag
hiep hiep hoera 't is nu Koningsdag
Overal oranje
Tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest
We draaien nu 'n rondje
En zwaaien met de vlag,
hiep hiep hoera 't is nu Koningsdag

NEDERLAND EN ORANJE
(op de wijs van: Land of Hope and Glory)
Neerland, o mijn Neerland, op de kaart slechts klein.
’t Land van mijn liefde zult gij altoos zijn.
’t Land van mijn liefde zult gij altoos zijn.
En wanneer uw vrijheid bruut werd aangerand.
Hield ge met Oranje trouw en moedig stand.
Hield ge met Oranje trouw en moedig stand.
Neerland en Oranje, een in vreugd en rouw
Altoos bleef Oranje ’t volk van Neerland trouw
Altijd stond Oranje pal voor Nederland
God, bescherm Oranje en ons vaderland.
God, bescherm Oranje en ons vaderland.

ZILVERVLOOT
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord,
De Zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
En appeltjes van Oranje!

Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot,
Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot
Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
“Wel jongetjes van Oranje,
Kom klim’reis aan dit en dat Spaansche boord,
en rol me de matten van Spanje”
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot:
Zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot

