Nieuwsbrief Huppel-Inn
Beste ouders/verzorgers,

Vakantiedagen/vrije dagen

Vanaf 27 maart t/m 19 mei 2017 werken we met het thema; Welke kleur
kies jij? Gedurende het thema komt er elke week een nieuwe kleur aan bod.
De kleuren horen bij de lente en het paasfeest dat in deze periode valt.

Meivakantie: 24 t/m 28 april
2017

Wij sluiten dit thema af in week 20 met het eten van gekleurd lekkers!

Bevrijdingsdag: 5mei
Paasweekend: 14 t/m 17 april
Hemelvaart:25 en 26 mei

Kleuren zijn overal, buiten, binnen, tijdens het eten. Kleuren zijn emotie.
Kleuren maken je vrolijk en blij. Peuters associëren kleuren met
voorwerpen en hun omgeving. Bv. de zon is geel, de lucht is blauw,
aardbeien zijn rood etc. Zo leren zij de basiskleuren.
Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan.
Wij starten ons thema “ Welke kleur kies jij?”met Boekenpret,het interactief
voorlezen van het boek “Vos en Haas,blauw is saai”door Alita Ordelman van
de bibliotheek. U als ouder mag hierbij aanwezig zijn.
We bekijken en benoemen de kleur die elke week centraal staat en kiezen
een activiteit/spel die aansluit bij deze kleur.
Ook gaan we liedjes zingen,leren een versje en maken een dansje dat hoort
bij een kleur. Ook de kleurenkoffer, die op onze thematafel staat, gaan we
weer gebruiken.(koffer met gekleurde voorwerpen)
Als afsluiting , in week 20, maken we een kleurenkleed .Hiervan kunnen we
een tent maken waarin we samen kunnen luisteren naar een verhaal en wat
gekleurd lekkers eten gaan eten.

Afsluiting thema ; week 20

Extra activiteit; fotograaf;
17,22 en 23 mei

Boekentips;
Het blauwe paard van Eric
Carle
Anna in de lente van Kathleen
Amant
Klein wit visje van Guido van
Geneuchten
Blauwtje en Geeltje van Leo
Lionni
Koningin Nijntje van Dick Bruna
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Activiteiten voor thuis;
Woorden en begrippen:
-Samen met uw kind fruit eten en de kleur daarvan benoemen
kleuren
-samen iets koken/eten in een bepaalde kleur, zoals rode bietjes,
bananenmilkshake,broccoli
- lees samen met uw kind een boekje,dit stimuleert de taal en zoek daarin
alles met een bepaalde kleur
-benoem samen de kleur van de kleding die jullie dragen
-ga samen met je kind op zoek naar kleuren in de winkel/in de tuin
-samen lego bouwen en de kleur benoemen van de blokken
-maak samen een rode puntmuts en doe de Kabouterdans, maakt je blij
-maak samen een kleurenkoffer;(vul een speelkoffer met gekleurde
voorwerpen , benoem de kleur en laat je kind nog iets zoeken van dezelfde
kleur)
Liedjes bij dit thema;
-

Er liggen bolletjes in de grond
Maak eens een zonnetje
Rood, rood, ik moet nog rood gaan zoeken, hier in alle hoeken

Opgepast, ik kom met de kwast en ik schilder alles geel. Geel als de zon,
geel als de maan, geel als de sterren die aan de hemel staan.
Opgepast, ik kom met de kwast en schilder alles rood. Rood als het huis,
rood als het dak, rood als de bloemen die staan in de bak.
- beide liedjes komen van de cd “veel te boel” waar wij veel liedjes van
zingen.
Spelletje; Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is………

Stiften
Verven
Benoemen
Kleuren mengen
Uitkiezen
Donkere kleuren
Lichte kleuren
Groen
geel
Rood
blauw
Lila
paars
Parachutedoek
Kleurenkoffer
Een dansje maken
Zingen
Dansen

Versje;Weet je welke kleur ik in mijn handen hou? Is het rood, geel, groen
of blauw?
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