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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Fijn dat de kerken, scholen en ook onze peuteropvang de afgelopen weken samen bezig 

mochten zijn met het Kerk-School-Gezinsproject. In een aantal kerken konden ouders en 

kinderen afgelopen zondag een aangepaste dienst meemaken. Daarmee werd dit thema op een 

mooie manier afgesloten. 
 

Nieuw thema: Bas is ziek 

Deze week zijn we begonnen met ons thema “Bas is ziek”.  

In dit thema gaat het over Bas. Eerst is hij verkouden en later  

krijgt hij ook nog rode vlekjes en moet hij op bed liggen.  

Natuurlijk gaat Bas ook naar de dokter toe en de kinderen  

verzorgen Bas. Gelukkig is Bas aan het einde van het thema weer  

beter. De nadruk bij dit thema ligt dan ook op ziek zijn en weer  

beter worden.  

                                        De verhalen, werkjes en liedjes sluiten helemaal aan bij het thema.  

                                        Woordenlijst: verkouden, hoesten, niezen, de neus, snuiten, de                               

zakdoek,  een snotneus, ziek zijn, hoe gaat het met jou?, in bed 

liggen, de koorts, de thermometer, de dokter, zorgen voor, huilen, 

blij, verdrietig, de pijn, helpen,  luisteren, de oren, de buik, 

misselijk, overgeven/spugen, binnen blijven, waterpokken, jeuk, 

kriebelen. 

                                        Tips voor thuis: 

Samen voorlezen: er zijn veel boeken die over dit thema 

gaan, bijvoorbeeld: Bobbi is ziek, Bas helpt Nina, Anna is 

ziek en het verhaal van Jip en Janneke: een klein beetje 

griep. Of kijk naar: https://youtu.be/f8oyAjg86ao  

 

Samen zingen: 

Neusje snuiten aan elke kant  
Met je zakdoek in de hand. 
Snuit, snuit hier 
Snuit, snuit daar 
En je neus is al klaar! 

 

 

 

 

 

 

Samen spelen: beer of knuffel is gevallen ‘kom we plakken  

er een pleister op?’ U zal merken dat uw peuter helemaal meespeelt, veel plezier! 
 

Tas mee naar De Flierefluiter met daarin: 

Wilt u in de tas van uw kind wat extra kleding doen en als uw kind nog niet zindelijk is, 

ook een luier en luierdoekjes? En heel graag de naam van uw kind op de tas, sommige 

peuters weten nog niet goed welke tas van hen is. Alvast bedankt! 

 

Wij zijn gesloten op:  

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023  

Biddag 8 maart 2023                                                                    Groeten van de juffen  

https://youtu.be/f8oyAjg86ao
http://onthaalpoelbos.blogspot.com/p/liedjes-en-versjes.html

