Peuternieuws
April
Mei

5 Jailyn, 4 jaar
8 Geran, 4 jaar
11 Annieck, 3 jaar
12 Joey, 4 jaar
18 Simon, 4 jaar
26 Cornelis, 3 jaar

Basisschool
Deze maand gaan Jailyn, Geran, Joey en Simon naar de basisschool we wensen hun een fijne tijd.
Nieuwe kinderen
Deze maand is Daniël gestart bij ons op de dinsdagmiddag en donderdagochtendgroep. Na de
meivakantie komen Tiemen en Sebastian spelen op de maandagochtend en woensdagochtendgroep,
Sven op de dinsdagmiddag en donderdagochtendgroep en Yvar en Klaas Jent op de dinsdagochtend
en vrijdagochtendgroep.
Koningsdag
De kinderen mogen verkleed komen op woensdag 24 april, donderdag 25 april en vrijdag 26 april. Ze
mogen gewoon hun eigen fruittas meenemen.
Vakantie
Paasdagen vrijdag 19 april en maandag 22 april
Meivakantie 29 april tot 5 mei
Hemelvaart 30 mei en 31 mei
Pinksteren 7 juni tot 10 juni
Zomervakantie 11 juli tot 24 augustus (vrijdag 12 juli zijn wij dicht).
Berneguod
5 april is berneguod niet doorgegaan dit is verplaatst naar 24 mei in de Trije doarpen

Thema “ Lente op de boerderij”

We zijn inmiddels al gestart met thema Lente op de boerderij. We zijn met alle kinderen al op bezoek
geweest bij jonge dieren die ook op de boerderij leven. Bedankt ouders van Ale Rikus en Rimke en
pake en beppe van Cornelis.

Boekentip
Blij uit het ei https://www.youtube.com/watch?v=PWb7ULB92WM digitaal prentenboek.
Bertje Big
Dottie en haar kuikens
Liedjes
Een koetje en een kalfje liepen in de wei
Toen kwam er op eens een varkentje voorbij
Dat zei dat zei geef dat kalfje maar aan mij
Nee zei de koe boe boe boe

Lammetje lammetje lammetje
Kom maar eens over mijn dammetje
Lammetje zoet, lammetje klein
Wil jij wel mijn vriendje zijn.

Er liggen bolletjes in de grond
Te slapen te slapen
Er liggen bolletjes in de grond
Overal in’t rond
Wakker worden, wakker worden
Alle vogeltjes zingen
Alle vogeltjes fluiten
Bloempjes kom naar buiten
https://www.youtube.com/watch?v=HTX_M8suYok

Woordenschat
Kalf -koe-dier-lopen-wei-big-varken-eten- kuiken-kip-ei-uitkomen-klein-lief-lam-schaap-jong geboren worden-bol-groeien-bloem-kijken-eruit zien-zaadje-steel-blaadje-ruiken-lente
Tips voor thuis

Heerlijke lente wandeling maken en alles benoemen wat je ziet. De blaadjes die weer aan de bomen
groeien of al in knop staan. Kijk of er jonge dieren buiten zijn zoals lammetjes, veulentjes e.d.

