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         Chr. Peuterspeelzaal De Flierefluiter 
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                                               info@flierefluiter.info                                                                                                                  
 

Aan de ouders/verzorgers,   

 

Allereerst alle ouders bedankt die op ons stemden tijdens de Rabo ClubSupport actie! Wij 

hebben een mooi bedrag van de Rabobank ontvangen en dit besteden we aan “muziek op de 

groep”, wij kopen voor dit bedrag kleine muziekinstrumenten. En dat komt mooi uit bij ons 

nieuwe thema. U leest het hieronder.  

                                           

                                          En ook “KLEERTJES & ZO” willen we bedanken voor de leuke 

babykleertjes die we hebben gekregen, de poppen zien er weer 

als nieuw uit.  

                                          Hartelijk bedankt namens alle peuters en juffen! 

 
 

Thema Muziek: 

Bij het thema “Muziek” leren de kinderen spelenderwijs de begrippen hard en zacht, snel en 

langzaam, hoog en laag. En we gaan instrumenten bekijken en benoemen. We luisteren naar 

muziek en maken zelf muziek. Dit doen we met (zelfgemaakte) muziekinstrumenten, maar ook 

met onze stem, vingers en voeten. We zingen liedjes, we lezen boekjes over muziek, we 

dansen en bewegen op muziek en we gaan knutselen. Misschien speelt u zelf een 

muziekinstrument en vindt u het leuk om dit op de groep aan de peuters te laten horen? U 

bent heel erg welkom, overlegt u even met de juf op de groep over het tijdstip. 

Woordenlijst: het muziekinstrument, de trommel, de tamboerijn, de trompet, de fluit, het 

liedje, zingen, hard, zacht, snel, langzaam, klappen, dansen, samen, geluid maken, blazen, 

bewegen, stilstaan, luisteren, meedoen, blij, verdrietig.   

Knutselen: De kinderen maken een muziekinstrument van een                                  

keukenrol. Aan het uiteinde van de rol komt een trechtervorm. Zo                                                               

is het net een trompet. De keukenrol laten we verven met de                                        

vingers. De trechter wordt beplakt met kleine cirkels. 

Tips voor thuis: 

-Samen dit liedje zingen https://youtu.be/jm2A4qA_OvY  

Of kijken naar https://www.youtube.com/watch?v=Q0zrezpGyZU  

Een kort filmpje over muziek. 

-Waar kun je allemaal muziek mee maken? Kijk eens in de keuken. Maak muziek samen met 

uw peuter. Een liedje zingen met een pollepel en een vergiet maakt het zingen nog leuker! 

 

Schoonmaakavonden november 2022: 

Binnenkort zijn er weer schoonmaakavonden, helpt u mee? 

Merwedestraat 14 november, vanaf 19.30 uur. U kunt zich opgeven op de locatie. 

Noordsstraat 15 november, vanaf 19.30 uur. U kunt zich opgeven op de locatie. 

Pauwtjesmolen: 17 november, vanaf 19.30 uur. U kunt zich opgeven op de locatie. 

 

Nog een vraag: 

Doet u de naam van uw peuter in de jas en tas? En denkt u ook aan extra kleding in het 

rugtasje? Een ongelukje is zo gebeurd. Bedankt! 

En… we sparen ook nog flesjes en keukenrollen voor ons thema muziek. 

 

Wij zijn gesloten op: 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023  

                                                                                               Hartelijke groet, de juffen                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=Q0zrezpGyZU

