Peuternieuws

Verjaardagen
Januari

februari

1 vera, 3 jaar
8 Jelrik, 4 jaar
8 Jayden, 3 jaar
10 Lianke, 4 jaar
18 Quinten,3 jaar
20 Esmee B, 4 jaar
31 Ismaël, 3 jaar

19, Mike, 4 jaar
18 Ninthe Geanne, 4 jaar
21 Lieke, 3 jaar
25 Sanne, 3 jaar

Nieuwe kinderen
Dit nieuwe jaar starten we met nieuwe kinderen op de peuteropvang. Op de maandag
woensdag groep zijn dit Albert Jurre en Ale Rikus, dinsdag vrijdaggroep zijn dit Lieke en
Nienke en op de dinsdag donderdaggroep zijn dit Rosa, Simon en Daniel. We wensen hun
veel speelplezier bij ons.
Basisschool
Bij nieuwe kinderen hoort ook afscheid nemen van kinderen die naar de basisschool
gaan. Jelrik, Lianke en Esmee B gaan deze maand naar de basisschool. We wensen jullie
veel plezier!
Koffieochtend
Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 januari is er weer een koffieochtend.
Namen
Wilt u de jassen, tassen, bakjes en bekers voorzien van naam!
Voorjaarsvakantie

We hebben de week van 18 februari voorjaarsvakantie!
Open ochtend
Iedere eerste dinsdag van de maand hebben we van 9.30-11.00 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!

Thema: winter/kleding/ wat trek ik aan?
Het thema deze weken zijn een combinatie van winter en kleding. Wat trek je aan als het
koud is en je naar buiten gaat? Welke kleren horen bij winter en welke kleding hoort bij
zomer?

Boeken
Aankleden met Fien en Milo
Kikker en de sneeuwman
Nijntje in de sneeuw
woorden bij het thema
Sokken- sokken
De muts – de mûtse
De handschoenen- (finger)moffen
De sjaal- de sjaal
Het vogelhuisje- it fûgelhúske
De pindaslinger- it apenutetried
Warm-waarm
Koud- kâld
Sneeuw- snie
Sneeuwpop- sniepop

liedjes bij het thema
Stapperdestap, daar kom ik aan,
op mijn nieuwe schoenen (laarzen, sloffen)
Hoor je me lopen, hoor je me gaan
Stapperdestap daar kom ik aan!
Tips voor thuis





Soorten kleding, kleuren en stoffen benoemen
Uw kind prijzen als het probeert zich zelfstandig aan en uit te kleden.
Wanneer kleding niet meer past benoemen, te groot of te klein!
Laat uw kind helpen met was sorteren, bijvoorbeeld sokken bij elkaar zoeken.

