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Aan de ouders/verzorgers,
Volgende maand, 9 mei, is het weer Moederdag. Op De Flierefluiter maken de peuters dan
altijd een leuk cadeautje voor mama. Het thema hebben wij hierbij aangepast. Voor de
meivakantie krijgt uw kindje dus een pakje mee naar huis, maar dat mag nog niet geopend
worden. Misschien wil papa of een oudere broer/zus even helpen het pakje tot die tijd te
verstoppen? Alvast bedankt!
Thema: “Mijn mama”
Deze weken lezen we boekjes en verhalen voor die gaan over mama. Tijdens de
kringgesprekken praten we met de kinderen over mama. Wie is jouw mama? Wat doet jouw
mama? Help jij mama weleens? Waarmee? Alle kinderen maken een verrassing voor mama en
we leren de kinderen ook een rijmpje over Moederdag, dat bij het cadeautje hoort.
Omdat het cadeau te maken heeft met ‘bloemetjes en groeien’, laten we ook echte bloemen
zien. Nep-bloemen op de ramen of muren, maar ook echte bloemen. Welke kleur heeft de

bloem? Waarom staan de bloemen in het water? Wat zit er in de bloempot? Grond of zand?

We zaaien met de kinderen tuinkers in een bloembak. Leuk om met elkaar de (snelle) groei
van dit plantje te volgen.
Mag uw peuter een foto (print van een foto) meenemen van mama? Liever niet heel groot;
ansichtformaat is prima. Dan kan uw peuter de foto in de kring aan iedereen laten zien en
daarna hangen we deze op in de speelruimte.
Woordenlijst: mama, op de fiets, in de auto, op schoot zitten, voorlezen, samen, helpen,
boodschappen doen, afwassen, stofzuigen, de stofzuiger, ramen zemen, groot, klein, lief,
zwaaien, blij, verdrietig, bang, boos, kusje geven, Moederdag, het ontbijt, het cadeautje,
inpakken, verstoppen, een geheim, optillen, opruimen, thuis, de foto.
Tips voor thuis:
-samen met uw peuter plantjes in de grond poten, bloemen in het water zetten of
klusjes doen in de tuin.
- boekjes lezen: “Bas helpt mama” van Dagmar Stam en Liesbeth van Binsbergen (in de
boekhandel en bij de bibliotheek te vinden). Daarnaast ook op YouTube: typ daar “Juf leest
voor 7” in en u komt op dit filmpje terecht.
En ook leuk: “Voor mama van Bas” van Corien Oranje.
- uw peuter mama laten helpen met klusjes, net als Bas!
- samen kleuren oefenen, dit kan met allerlei materiaal. Wijst u wat bloemen aan, fruit of
speelgoed. Benoem eerst zelf de kleuren. Vraag het daarna aan uw peuter. Zo maakt u er een
spelletje van.
Coronanieuws:
Gelukkig hoefden we (nog) geen groepen te sluiten. Daar zijn we heel dankbaar voor.
(Wilt u ons coronaprotocol eens lezen? U vindt dit op onze site; kies organisatie, dan beleidsplan)

Naam in jas en tas:
Voor de juffen is het fijn als u in de jas en tas van uw peuter een naam zet,
want de peuters weten vaak niet welke jas of tas van hen is; bedankt!
Wij zijn gesloten op:
Meivakantie: 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart:13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinksteren:24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Groeten van de juffen

