Peuternieuws
De jarigen :
Maart
26 Theo, 4 jaar

april
5, Jailyn, 4 jaar
8, Geran, 4 jaar
11, Anieck, 3 jaar
13, Joey, 4 jaar
26, Cornelis, 3 jaar

Basisschool
Vanaf 26 maart mag Theo naar de basisschool, we wensen hem daar een fijne tijd.
Nieuwe kinderen
In maart is Cornelis gestart in de maandag/woensdag groep. Ayoub en Bernt op de
dinsdag/vrijdaggroep. En Dycke Froukina op de dinsdag/donderdag groep. Wat fijn dat
jullie er zijn.
Open ochtend basisschool
Woensdag 20 maart is er een open ochtend van 8.15 tot 12.00 in de basisschool voor
kinderen die schooljaar 2019/2020 naar de basisschool gaan. Wij van It Wrottershonk
zijn daar ook aanwezig voor eventuele inschrijving voor de peuterschool. Zegt het voort!
Berneguod
Wij staan 5 april van 18.30 tot 21.00 in de Trije Doarpen met informatiestand op de
beurs.
Feest!
Wat een fantastisch feest hebben wij gehad op woensdag 27 februari. Wij hebben
genoten van een gezellige middag!
Telefoonnummer peuterspeelzaal
Ons telefoonnummer is:06-18939732 vaste nummer 0511-447868
Bij afmelden i.v.m. ziekte of andere reden kunt u ook een sms sturen. Vanaf nu is het
ook mogelijk om een whatsapp te sturen.
Bibliotheek
Iedere peuter kan gratis twee boeken lenen bij de peuterspeelzaal. In het schriftje
noteert u de naam van uw peuter en de titels van de boeken. U levert de boeken weer in
wanneer u dat past en er mag zo vaak geleend worden als u wilt!
Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw peuter in laarzen, schoenen,
jassen,tassen ed. zetten? Bedankt!
Thema Kunst: Kleuren en vormen
Dit thema zullen wij ons richten op de kleuren en vormen. U heeft vast de
vormenmannetjes al op het raam gezien. Juf Inge heeft een projector meegenomen waar
de kinderen mee kunnen experimenteren. Misschien zijn er al een aantal dat thuis aan
het zingen zijn van de kleuren. Bij dit thema gebruiken wij het boek “Kleurtjes zoeken
met Fien en Milo”. Eerst lezen we het deze week gewoon voor en daarna interactief.
Boekentips: Kleurtjes zoeken met Fien en Milo, en het flapjesboek kleuren en vormen
(action). Elk prentenboek kan natuurlijk gebruikt worden om te vragen welke kleuren er
gebruikt worden.

Liedjes:
Rood, rood, ‘k heb geen rood
‘k Moet nog rood gaan zoeken
Hier in alle hoeken
Groen, groen, ‘k heb geen groen
‘k Moet nog groen gaan zoeken
Hier in alle hoeken
Tekst en melodie: A. Langelaar
zoek-de-kleur spel
https://www.youtube.com/watch?v=qcNJrmQN2sc link naar rood, rood, rood zijn de
tomaten.
Woordenschat
Kleuren: rood-read, groen-grien, blauw-blau, geel-giel
Vormen: driehoek- trijehoek, vierkant- fjouwerkant, cirkel-cirkel, rechthoek-rjochthoek
Tips voor thuis:
Spelletjes met kleurendobbelsteen.
Kleuren benoemen van bijvoorbeeld: kleding, wat voor kleur hebben verpakkingen in de
winkel, kleur van groente en fruit.
Vormen benoemen in en rondom huis: Wat voor vorm heeft het raam? Vierkant of
rechthoek. Verkeerborden zijn ze rond (cirkel), vierkant of driehoek.

