Oktober 2017

Algemeen
Wat hebben we er naar uitgekeken en nu zitten we al weer aantal
weken op onze nieuwe locatie. Voor sommige peuters was het best
wel spannend, maar we zijn allemaal lekker gewend op dit nieuwe
plekje.

Welkom en afscheid
Wij heten onze nieuwe peuters: Rick van Omme, Mike Jongeneel,
Esmee Rozeleur, Boaz Aalderink, Annelie Zielman, Nore Fieret,
Brandon Rozema, Ruben Meij en Naomi Danhof van harte welkom
op de peuterspeelzaal en we hopen op een fijne tijd samen! Wij
nemen afscheid van Gerlinda van den Berg en Max Pieter. Veel
plezier in groep 1. Art-Jan van de Vliert gaat verhuizen naar
Ouddorp. Veel plezier op je nieuwe plek.
Terugblik in thema’s
We zijn begonnen met het thema Welkom. We hebben mooie
ballonnen geplakt, tevens dienen deze mooie ballonnen als
verjaardagskalender. Daarna kwam het thema: dit ben ik. De
kinderen mochten een foto van zichzelf meenemen en die plakken op
hun zelfgemaakt fotolijst. Daarnaar kregen alle lijsten een mooie plek
in de speelzaal. Zo konden de kinderen naar elkaar kijken en konden
ze aan elkaar vertellen: dit ben ik.
We hebben het ook gehad over tanden poetsen. Van stichting: Hou
je mond gezond, kreeg elk kind een eigen tandenborstel en
tandpasta. Wij hebben geleerd hoe wij onze tanden moeten poetsen.
De laatste week voor de herfstvakantie mochten we met elkaar een
boswandeling maken. We zagen bladeren op de grond,
paddenstoelen (zelfs rode met witte stippen!), eikels en kastanjes.
We gingen tot slot met elkaar op de foto.
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Peuterpraatjes

Ruben zegt: “wij hebben
thuis appelsoep (moes)”.
Eli ziet een kameel: “hé een
kanon”.

Juf zegt: “we gaan blij blij
zingen en vraagt aan de
We hopen het nog over de volgende thema’s te hebben: regen,
sinterklaas en kerst.
Bijbelverhalen
De volgende verhalen hebben we gehad:
- De schepping
- Noach
- Izak geboren
- Jozef in de put
We hopen tot de kerstvakantie de volgende verhalen te
vertellen:
- De broers van Jozef gaan naar Egypte
- Baby Mozes
- De engel bij Maria
- Jezus is geboren
- De herders komen op bezoek
Liedjes die we hebben gezongen:
- Zeg wie heeft gemaakt
- klop, klop, klop, tik, tik, tik. Noach bouwt een heel groot schip
- Zeg wie heeft gemaakt de baby’tjes
- Jozef zoekt zijn grote broers

Juf Marry, Juf Dinanda en Juf Koretta

kinderen hoe het liedje
verder gaat”. Yanick zegt:
“op je bolletje allebei” (i.p.v.
mijn hartje is zo blij).

Met een kringspelletje
mogen kinderen aan
verschillende dingen ruiken.
Zo mochten ze ook aan een
luchtverfrisser ruiken. Een
kindje zegt: “dat is voor je
ellebogen” (hij bedoelt
deodorant).

