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Aan de ouders/verzorgers,
De komende weken is het thema “Lekker water!”. Fijn dat het mooi weer is buiten, zo kunnen
de peuters lekker buitenspelen en spelen met water.
Met dit zonnige weer is het goed uw peuter thuis even in te smeren met zonnebrandcrème om
verbranding te voorkomen. Alvast bedankt!
Thema: “Lekker water!”
Bij dit thema wordt er in de kringgesprekjes veel gesproken over water: wat kun je met water
doen? Als je dorst hebt, kun je water drinken. Je kunt je ermee wassen in bad of onder de
douche. Soms komt er water uit de lucht naar beneden, dan is het regen. Je kunt met water
ook schoonmaken. Je kunt spelen met water, ermee spetteren en in zwemmen.
Maar ook: Wat drijft er op water en wat zinkt? Is water koud of warm? Welk water kun je
opdrinken en welk water niet? Met dit thema gaan we samen met de kinderen op onderzoek uit
en doen we allerlei leuke proefjes. Hoe kun je bijvoorbeeld water een kleur geven?
Woordenlijst: het water, de druppel, koud, warm, nat, droog, voelen, de kraan, de beker, vol,
leeg, dorst hebben, drinken, onder de douche, wassen, de zeep, de shampoo, het washandje,
de handdoek, vies, schoon, schoonmaken, afdrogen, spetteren, zwemmen, onder, drijven,
zinken, bellenblazen.
Tips voor thuis:
-samen met uw peuter boekjes lezen over dit thema;
-laat het bad vollopen en uw peuter mag lekker in het (buiten)bad
met waterspeelgoed! Of zet een emmer met water buiten om mee te spelen;
-samen schoonmaken en de woorden van de woordenlijst herhalen;
-het liedje samen douchen zingen en de bewegingen erbij doen, uw peuter kan het vast
voordoen. Kijk op Youtube naar Lekker Samen Douchen van Piramide;
-het boek “Plons”op Youtube samen bekijken, klik op de link:
https://youtu.be/-5SzeT8xKCE
Doet deze het niet? Dan kopiëren en plakken.
(Opm. Wij lezen dit boek pas EIND JUNI voor op de
peuteropvang.)
Coronanieuws:
Er is op dit moment geen nieuws te melden.
Foto’s op locatie:
Voordat uw kind bij ons komt spelen, vult u op het plaatsingsformulier in of u (wel/geen)
toestemming geeft voor het maken van foto’s van uw kind. Mocht u deze toestemming willen
wijzigen dan kan dat. Geeft u dit via email aan ons door: info@flierefluiter.info Tijdens ons
thema in juni zullen er weer foto’s gemaakt worden en deze kunt u daarna bekijken op onze
site.
Vaderdag 20 juni 2021:
Alle peuters zijn deze weken ook druk met een werkje voor vaderdag. Wij wensen alle vaders
alvast een fijne dag!
Wij zijn gesloten op:
Zomervakantie: 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021
Hartelijke groeten van de juffen

