Peuternieuws

Jarigen
september
16 Feline S, 3 jaar
18 Roos, 3 jaar

Oktober
2 Tessa, 4 jaar
4 Mart Jelke, 4 jaar

Nieuwe kinderen
Per 1 oktober mogen we Quinten en Klaas-Jent welkom heten op de peuterschool!
Eten op school
In kader van gezond eten willen jullie er om denken dat er geen chocola op
brood/koekjes en snoepjes mee worden gegeven?
Open ochtend
Iedere eerste dinsdag van de maand hebben we van 9.30-11.30 uur een open ochtend,
waarbij belangstellenden zonder afspraak binnen mogen lopen om kennis te maken met
de juffen en de werkwijze van it Wrottershonk .
Wanneer dit moment niet past, kan er een andere afspraak gemaakt worden.
Zegt het voort!
Kinderboekenweek thema Vriendschap
De Kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober tot 12 oktober…wij zijn al druk met
de voorbereiding! Leuk om met de kinderen eens een kijkje te nemen in de bibliotheek of
bij een boekenwinkel!
Dierendag
In kader van dierendag mogen de kinderen 3, 4, en 5 oktober hun lievelingsknuffel
meenemen naar school! Past mooi bij thema van Kinderboekenweek.

Thema: mensen ik en jij
In de eerste paar weken van het nieuwe schooljaar hebben we alles weer even
opgefrist; wat voor liedjes kennen we allemaal, waar moet alles worden opgeruimd?
Nu we weer helemaal gewend zijn gaan we aan de slag met het thema: mensen ik en jij.
In dit thema komt aan bod wat voor zintuigen er zijn, o.a ruiken, horen, voelen, proeven.
maar ook; hoe zie ik er uit? Waar zit je duim, waar zit je buik en zijn er ook kinderen met

een andere kleur ogen of haar dan ik?
Zo komen we er samen achter dat niet iedereen er hetzelfde uitziet.
Ook gaan we lekker bewegen, bijv. bij liedjes als hoofd, schouders, knie en teen.
boeken
We lezen o.a Top tot teen, Broertje te koop.
Van top tot teen is een leuk prentenboek over dieren die allerlei bewegingen maken
die de kinderen na kunnen doen. Een bizon trekt zijn schouders op, kun jij dat ook?
woorden bij het thema
horen, voelen, oog, mond , neus, ik, jij, ruiken, proeven.
heare, fiele, each, mûle, noas, ik, do, rúke, prieuwe
liedjes bij het thema
tijdens het thema zingen we o.a hoofd , schouders, knieën , teen en ook het opzegversje
Kijk, dit ben ik!
Kijk dit ben ik…………van mijn haren tot mijn tenen
dit zijn mijn armen……dit zijn mijn benen
hiervoor zit mijn buik…..hierachter mijn rug
en hier zijn mijn handen….allebei weer terug!
Tips voor thuis
Wat kunt u thuis met uw peuter doen?
Als u uw kind aankleedt benoem dan eens alle lichaamsdelen, doe dit in een rustig
tempo zodat uw kind de tijd krijgt om na te denken.
Pak eens een fotoalbum , wie staan er op de foto, herkent uw kind o.a opa, oma, papa
en mama?

