Oktober 2017
Welkom
We mochten na de zomervakantie verschillende nieuwe peuters
ontvangen: Seth Besselsen, Sanne van de Bruinhorst, Tobi van
Essen, Samuel van Gils, Lois de Jong, Iris List, Nina van
Maanen, Gerlise Meinen, Rens Simonsz, Fenna Steenbeek en
Jonathan Zeeman. Na de herfstvakantie komen Anne-Mirthe
Hofman, Britt van Roekel en Bram Hendriksen bij ons op de
peuterspeelzaal. Wij wensen alle peuters een leuke en leerzame
tijd toe.
Afscheid
Elin Besselsen mag na de herfstvakantie naar de basisschool.
Elin veel plezier in groep 1 en we zullen jou missen!
Ziekte
Nathan is een aantal weken niet op de peuterspeelzaal geweest.
Hij heeft in het ziekenhuis gelegen. Wij zijn dankbaar dat hij nu
weer thuis is en aan mag sterken. Nathan hoopt na de
herfstvakantie weer bij ons op de peuterspeelzaal te komen. De
peuters van de maandag- en woensdagmorgen hebben iets
moois voor hem gemaakt.
Bijbelverhalen:
- De schepping
- Noach bouwt een ark
- Abraham de knecht van God
- Jozef in de put
De volgende liedjes hebben we hierbij gezongen:
- Klop, klop, klop, tik, tik, tik, Noach bouwt een groot schip
- Jozef zoekt zijn grote broers
- Dank U voor deze nieuwe morgen
Telefoon
Als uw peuter ziek is, of er zijn andere dingen die u wilt
doorgeven aan de leidsters, kunt u bellen of sms-en naar het
nummer 06-21618656.
Thema: Dit ben ik.
In dit thema “Dit ben ik!” staat het lichaam centraal. De kinderen
kijken naar de verschillende delen van het lichaam, kijken wat je
hiermee kunt doen, en praten hierover. De kinderen weten hoe
hun lichaam eruitziet en welke lichaamsdelen er zijn. De kinderen
wassen hun eigen gezicht, benoemen wat ze wel/niet lekker
vinden ruiken en poetsen zelf hun tanden. De kinderen leren
gezichtsuitdrukkingen.

Peuterspeelzaal
Willem van Oranje
Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
Tel. 06 – 21618656
Email:
kindcentrum@wvobarneveld.nl

Liedjes bij dit thema
Hoofd , schouders, knie en teen.
Hakken, tenen.
Herfstwandeling
We zijn naar het bos geweest en hebben heerlijke
herfstwandelingen gemaakt. We hebben veel kastanjes kunnen
rapen en hebben mooie paddenstoelen gezien. Alle ouders die
met ons mee gingen: HARTELIJK BEDANKT!!
Thema Regen
Na de herfstvakantie gaan we werken met het thema regen. In dit
thema leren en ontdekken de kinderen allerlei begrippen die met
regen te maken hebben. Ze voelen dat regen ‘nat’ is, ze luisteren
naar het geluid van de regen, ze trekken regenkleding aan, ze
experimenteren met regengeluiden en met nat en droog zand.
Sinterklaas
Sinterklaas
Het duurt nog even… dan is Sinterklaas weer in ons land.
Spannend!
Vanaf 29 november zullen we op de dagdelen een eenvoudige
viering houden. De kinderen krijgen allemaal een presentje en we
maken het gezellig!

Belangrijke data:

Sinterklaasviering: woensdag
29 november – dinsdag 5
december
Kerstvakantie: 25 december –
5 januari

