Nieuwsbrief Huppel-Inn
Beste ouders/verzorgers,

Vakantiedagen/vrije dagen

Van 6 juni t/m 8 juli werken wij met het thema; Lekker…..water!

Zomervakantie: 11 juli t/m 19
augustus.

In deze periode zijn er verschillende activiteiten met water en sluiten dit
thema af met een waterfeest.

Boekenpret; maandag 13 en
dinsdag 14 en vrijdag 24 juni.
Water is leuk, gezond en water is overal. Peuters houden ervan om met wat
er te spelen, lekker modder maken, poppen wassen, bloemen begieten en
lekker knoeien met water hiermee ontwikkelen ze hun fijne en grove
motoriek.

Afsluiting schooljaar; vrijdag 8
juli

Door te proeven en te voelen ervaren zij het verschil tussen koud en warm.
En hoe sop,schuim en modder voelt.
In week 23 en 24 komt Alita Ordelman van de bibliotheek het boek” Kom
nou Bommes” interactief voorlezen en zijn onze activiteiten gericht op water.

Boekentips;

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan. Ook zingen we samen liedjes die bij dit thema passen.

Kom nou Bommes van Jane
Simmons.

We knutselen een vijver met vissen en eenden. We lopen een waterparcour.
Doen de poppen in bad. Maken sop, modder en schuim. Praten over
zwemmen, douchen en in bad gaan.

Wij bereiden we ons voor op de laatste schooldag die eraan komt .

Kikker en een warme dag van
Max Velthuys
Bikkel en papa gaan in bad van
Gijs Coffeng
Het regent van Christina Butler.
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Activiteiten voor thuis;

Woorden en begrippen:

-Ga met uw peuter kijken waar thuis overal water is, keuken ,badkamer,
toilet. Vertel en laat zien wat je met water kunt doen, thee zetten,
douchen, schoonmaken en afwassen.

Naar buiten gaan

-Samen in de keuken een kopje thee maken en opdrinken.

In bad gaan

- Lees samen met uw kind een boekje over dit thema,dit stimuleert de taal

Het diepe bad

- samen naar het zwembad en het koude en warme bad voelen.

Warm/ koud water

- samen in de tuin de bloemen begieten.

De bloemenspuit

- In de zandbak samen modder maken.

De sproeier

Onder de douche gaan

De waterstraal
De druppels

Liedjes bij dit thema;
Visje, visje in het water.
-Alle eendjes zwemmen in het water.

Het zwembad

-Twee emmertjes water halen.

De kraan

Versje;

De emmer

Regen, regen , spetter spat, alle ……
De zomer
Schoonmaken
Afwassen
Douchen
Sproeien
Proeven

worden nat!
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