Nieuwsbrief Huppel-Inn
Beste ouders/verzorgers,

Vakantiedagen/vrije dagen

Van 5 november 2018 t/m 21 december 2018 werken we met het thema; Ik
vier feest! In deze periode komen de nodige feestjes voorbij,
Sinterklaas/Kerst , verjaardag en afscheidsfeestjes van peuters.

Sinterklaasfeest; 5 december
Ronde 1; 8.45 – 9.30 uur
Ronde 2; 10.45 – 11.30 uur

Feest is leuk, er zijn vele momenten en aanleidingen om een feestje te
vieren. Feest maakt je vrolijk en blij. Feest associëren peuters met jarig
zijn, zingen en dansen, een lekkere traktatie.

Kerstvakantie: 24 december
2018 t/m 4 januari 2019

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan.
Tot en met 4 december bereiden we ons voor op het Sinterklaasfeest hier
op de peuterspeelzaal. Samen met de peuters zingen we sinterklaasliedjes/
versjes, leren een dansje en maken slingers, tasjes en bakken uiteraard
pepernoten.
In week 50 zetten en versieren we de kerstboom met eigen creaties.
Eenvoudige kerstboekjes/kerstliedjes worden voorgelezen en gezongen.
We vieren kerst en sluiten het jaar af op woensdag 19, donderdag 20 en
vrijdag 21 december met een mooi versierde kersttafel, waar we samen met
de peuters smullen van een kersttraktatie. De peuters hoeven dan geen
eten en drinken mee te nemen.

Boekentips;
Kleine ezel en jarige jakkie
van Rindert Kromhout
Ssst, de tijger slaapt
van Britta Teckentrup
Nijntje is jarig van Dick Bruna
Sinterklaas/Kerst met Dikkie
Dik van Jet Boeke
Anna en de kerstboom van
Kathleen Amant
Kikker en een heel bijzondere
dag van Max Velthuijs
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Activiteiten voor thuis;
-Samen met uw kind pepernoten bakken. (zie recept)
-samen speelgoedfolders bekijken en benoemen
- lees samen met uw kind een boekje,dit stimuleert de taal
-samen sinterklaas/kerstliedjes zingen
-samen de kerstboom versieren/huis versieren en benoemen wat je
allemaal ziet en nodig hebt

Woorden en begrippen:
Een feestje vieren
Slingers ophangen
Kaarsjes uitblazen/aansteken
Jarig zijn
Verjaardagstaart

- samen de kersttafel dekken en iets lekkers maken (kerstkoekjes)
Pepernoten bakken
Recept voor pepernoten;Verwarm de oven op 175 graden C. Kneed met
de hand 100 gram boter, 125 gram bruine basterdsuiker, 1 a 2 eetlepels
speculaaskuiden, beetje zout, 250 gram zelfrijzend bakmeel en 0,5
deciliter melk snel tot deeg en laat het deeg 30 minuten in de koelkast
rusten. Maak van het deeg kleine bolletjes en leg op de bakplaat. In
ongeveer 15 minuten bruin bakken. Smullen maar!!

de mijter
pietenmuts
de staf
de mantel
de schoen zetten
Cadeautjes inpakken

kerstversiering
Liedjes bij dit thema;
-

Kijk daar komt de stoomboot aan
Sinterklaaskapoentje
Sinterklaasje bonne bonne bonne
O dennenboom
Ik wens je een vrolijk kerstfeest
Twinkel, twinkel gouden ster
Ring ding ding, hoor eens wat ik zing

de piek
de tafel versieren
het huis versieren
kerstkoekje

Een dansje maken

Versje;

Zingen

Sinterklaas (klap in je handen), Hallo Piet (hand op linkerschouder, hand
op rechterschouder) Stoomboot (met de handen op de bovenbenen),
Toeeet (trek je handen naar beneden)

Dansen

Peuterspeelzaal Huppel-Inn, Oranjestraat 23, 7031BK, Wehl
telefoon 0314 – 683751 internet www.huppel-inn.nl e-mail info@huppel-inn.nl

