Nieuwsbrief Huppel-Inn
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf week 12, 18 maart t/m week 17, 26 april werken we met het thema; Ik
ga naar de kapper.
Gedurende het thema komt er elke week iets over de kapper en de haren
aan bod. Ook valt Pasen en moederdag in dit thema.
Wij sluiten dit thema af in week 17 met Gekke haren week!
Iedereen gaat naar de kapper, de een heeft lang haar en de ander kort haar.
Wat doet de kapper allemaal met de schaar?
Naast ook knippen; wassen, föhnen, vlechten of kleuren.
De een vind het leuk en de ander moet er om treuren.

Vakantiedagen/vrije dagen
Goede vrijdag: 19 april
2e Paasdag: 22 april
Meivakantie: 29 april t/m 3 mei
Hemelvaartvakantie: 27 t/m 31
mei
Afsluiting thema ; week 17

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan, om ze zo met de kapper kennis te laten maken.
We starten met het bekijken van filmpjes over de kapper en maken hierbij
een kleurplaat.
Verder kiezen we een activiteit/spel die aansluit bij dit thema.
Denk hierbij aan het knutselen van een schaar, gaan we zelf haren maken en
knutselen we een kip die veren heeft en misschien ook wel naar de kapper
gaat?
Ook gaan we liedjes zingen,leren een versje en lezen diverse boeken.
Als afsluiting , hebben we in week 17 Gekke haren week, dit houdt in dat uw
kind mag komen met hele gekken haren. (bijv. een staart midden op het
hoofd, lekker wild of juist heel strak.. het mag allemaal deze week! )

Boekentips;
De kapper van Liesbet Slegers
Tes wil niet naar de kapper van
Linda Bikker
Anna bij de kapper van
Kathleen Amant
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Activiteiten voor thuis;
-Samen met uw kind naar de kapper gaan
- Benoemen van verschillende kapsels.

Kapper
Knippen

- Shampoo / gel ruiken
- lees samen met uw kind een boekje,dit stimuleert de taal

Schaar
Föhn

Liedjes bij dit thema;
-

Woorden en begrippen:

Minidischo – kapper (youtube)
Kipje tok, tok tok tok
Moederdag

Spelletje; Toverspel, diverse materialen van de kapper verzamelen (+/- 4 a 5
spulletjes) deze op een tafel leggen, doek er over en iets weg toveren, het kind
mag dan benoemen wat er weg is.
Versje;

Föhnen
Kleuren
Wassen
Vlechten
Gel
Staart
Elastiekjes

2 ogen

1 neus

1 mond
we lijken allemaal op elkaar
maar iedereen heeft verschillend haar
’t is blond, rood, bruin of zwart
met een staart of een vlecht
sommige hebben krullen
en bij anderen is het recht
stekeltjes of 1 meter lang
alles kan, maar onthoud
het haar dat op je hoofd zit
past precies bij jou!

Haren
Kort
Lang
Krullen
Stijl
Rood
Blond
Bruin
Zwart
Kapmantel
Spiegel
Kam
Borstel
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