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Aan de ouders/verzorgers,   
 

Fijn dat we u en alle peuters weer konden begroeten na de vakantie en we zijn 
dankbaar dat we weer konden starten. Deze week beginnen we met een nieuw thema, 
informatie hierover staat in deze nieuwsbrief. Binnenkort ontvangt u een extra 

nieuwsbrief van ons en daarin staat meer over onze plannen om de openingstijden wat 
te veranderen volgend jaar. Dit is ook al besproken binnen de oudercommissies.  
 

Thema “Vervoer”: 
De komende weken is dit ons thema. De kinderen gaan hierbij  
veel spelletjes doen, knutselen en veel liedjes zingen. Liedjes 

die bij het thema passen: “De wielen van de bus”, “Helikopter”,                               
“Berend Botje”, “Klein rood autootje”, etc. 

Allerlei vormen van “vervoer” komen er voorbij: wat rijdt er op 
de weg, wat vliegt er in de lucht en wat zie je op het water? 
Daarbij besteden we ook aandacht aan verkeer. Wat is een 

stoplicht en wanneer kun je oversteken? Kleuren worden hier- 
bij benoemd en er komen veel nieuwe woorden aan bod.  

Woordenlijst: 
de straat – de stoep – lopen – oversteken – het stoplicht – het verkeerslicht – rood – 
groen – oranje – het verkeer – buiten – pas op – de stoeprand – het verkeersbord – 

voorzichtig – rijden – uitkijken – wachten – stop – snel – langzaam –de auto – het 
stuur – de autogordel – de fiets – de trapper – het zadel – de fietsbel – de motor –de 

bus – de vrachtauto – druk  
Tips voor thuis: 
*Bent u met uw peuter op vakantie geweest met het vliegtuig, met de trein, met de 

auto of op de fiets en u heeft een foto? Leuk als uw peuter de foto meebrengt! 
*Thuis zingen: Helikopter https://youtu.be/t1y0H2hoTvQ   

Klein rood autootje https://www.youtube.com/watch?v=U9gITeShiBY 
Berend Botje https://youtu.be/f97uhOLdgV8 
*Nijntje op de fiets (Dick Bruna) is een leuk boekje om voor te lezen maar ook een 

leerzaam filmpje op YouTube https://youtu.be/lwVzNUJdgRI   
*Met uw peuter eropuit: op straat allerlei voertuigen benoemen, samen leren 

oversteken en veilig lopen op de stoep. 
 

Rabobank Clubsupport:   Stemt u op ons? Dit kan vanaf vandaag! 
De Flierefluiter doet met deze actie mee, wilt u op ons stemmen? Wij willen van de 
opbrengst graag muziekinstrumenten kopen voor de peuters. Ga naar rabobank.nl 

dan inloggen en vervolgens kunt u stemmen. Alvast bedankt!! 
 

Wij zijn gesloten op: 
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Dankdag woensdag 2 november 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023       
 

 
 Hartelijke groet, de juffen 
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