Nieuwsbrief Huppel-Inn

Beste ouders/verzorgers,

Vakantiedagen/vrije dagen

Van 6 februari t/m 24 maart werken wij met het thema;” Kijk eens wat ik
kan!” Voor dit thema maken we gebruik van de themakist JONGleren in het
verkeer. Dit is ook het onderwerp voor de thema avond voor de ouders.

Carnavalsfeest;
23 en 24 februari
Voorjaarsvakantie: 27februari
t/m 3 maart 2017

Verkeersopvoeding begint al in de buggy en op het fietszitje. Ongemerkt
pikken peuters al veel op over hoe het er in het verkeer aan toe gaat en hoe
je je op straat gedraagt. Door regelmatig te voet en op de fiets te gaan,en te
vertellen wat je ziet op straat en door het goede voorbeeld te geven leert
uw peuter over het verkeer.
Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan.
Wij starten ons thema “Kijk eens wat ik kan” in het verkeer met het
voorlezen van het boekje” Anna in het verkeer”” en het bekijken van een
DVD van het Zandkasteel met korte filmpjes over het verkeer.
Wij bouwen straten met auto’s, stoplicht, zebrapad , verkeersborden.
Spelenderwijs leren we de peuters begrippen als oversteken, stoppen,
doorrijden, op de stoep lopen, links en rechts kijken etc.

15 februari; thema avond
“JONGleren in het verkeer”bij
Kindcentrum Esther Gelsing in
het Timpaan

Boekentips; Stoeprand stop!
van Dick Bruna
Anna in het verkeer van
Kathleen Amant

Ook de carnaval valt in dit thema. Samen met de peuters maken we een
muziekinstrument ,lopen in optocht. Hier komt het opletten en uitkijken aan
bod.
Op 23 en 24 februari vieren wij samen met de peuters carnaval. De peuters
mogen verkleed komen, we maken samen muziek en lopen de polonaise.
We sluiten het thema af in week 12 met het rijden van een parcours
binnen/buiten en het eten van een lekkere verkeerstraktatie.

Anna viert carnaval van
Kathleen Amant
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Activiteiten voor thuis;

Woorden en begrippen:

-Samen met uw kind een straat/wegen bouwen

Stoeprand

-Ga samen op de fiets of te voet en benoem al het verkeer, het oversteken, opletten,
op de stoep lopen etc.

Zebrapad

- lees samen met uw kind een boekje over dit thema, dit stimuleert de taal
- Knutsel een auto van lege dozen of een stoplicht van closetrol
-Maak een verkeerstraktatie bv. Stoplicht van koek met smarties, een auto van een 1/4
appel met druiven als wielen.
-maak buiten/binnen een parcours voor auto of fiets, stoplicht op rood/groen
-samen de optocht bekijken
- verkleden als politieman, verkeersbrigadier, conducteur

Verkeersbord
Stoplicht
Autogordel
Fietsstoel
Fietshelm
Fietsslot
De straat
Het verkeer

Liedjes bij dit thema;
-Mama, mag ik oversteken…(schipper mag ik overvaren?)
-De wielen van de bus gaan rond en rond… als de bus gaat rijden
-Oversteken, oversteken, let goed op, let goed op, mag ik oversteken, mag ik
oversteken, let goed op, let goed op. (melodie; vader Jacob)

Oversteken
Opletten
Wachten
Links en rechts kijken
Ver weg/dichtbij

Versje; ik zie, ik zie, wat jij niet ziet (een stoplicht, verkeersbord, zebrapad etc.)

Remmen
Sturen
Instappen/uitstappen
Rood licht, groen licht

Het muziekinstrument
De polonaise
De optocht
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