Nieuwsbrief Huppel-Inn

Beste ouders/verzorgers,
Van 6 november t/m 1 december 2017 werken wij met het thema; Deze
schoen past.
Met dit thema werken wij toe naar het Sinterklaasfeest op vrijdag 1
December. Uitnodiging volgt!
Een nieuw seizoen is weer aangebroken, dus tijd voor andere schoenen of
laarzen.

Sinterklaasfeest, 1 december

Vakantie, 25-12-2017 t/m 0501-2018
Voorleesochtend, maandag 13
en dinsdag 14 en woensdag 22
november.

Wij starten het thema met boekenpret ,waarbij het boek” de schoenen van
mama” wordt voorgelezen aan peuters en ouders.
Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan. Ook zingen we samen liedjes die bij dit thema passen.
We knutselen en maken een gezellige thematafel.

Boekentips;

De schoenen doos wordt een opbergbox voor al jullie speelgoed!
Onze oude schoen verven wij en zetten wij klaar voor de Sint.
Ook maken wij samen een schoenenwinkel waar de peuters schoenen
kunnen passen, kiezen en kopen.
Ook willen wij een aantal dozen verven en vullen en opsturen , voor het
project Schoenmaatje.nl.
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Activiteiten voor thuis;

Woorden en begrippen:

-Ga met uw peuter schoenfolders bekijken en benoemen.

Aantrekken

-Bekijk samen de etalage van de schoenenwinkel.

Sok

-Verschillend schoeisel benoemen.

Klittenband

-Bespreek welk schoeisel je wanneer aandoet.

De slipper

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

De veters

-Laat uw kind zien hoe je veters strikt.

De schoenenwinkel
Kopen
Passen

Liedjes bij dit thema;
Voetje, voetje, voetje wat ga je doen? Ik ga…………
Sinterklaasliedjes.
In de maneschijn.
Versje;

Uitzoeken
Rennen
Springen
Meten
Groot, Klein

Koen maak je mijn schoen? Ja juffrouw ik zal het dadelijk doen!
Koen is mijn schoen al klaar? Ja juffrouw betaalt u maar!

De schoen zetten
Schoenendoos

Maar Koen ik heb geen geld ontvangen! Ja juffrouw dan blijft jouw schoen
hier hangen!

Mama’s schoenen pakken met die hoge hakken.
Niks verklappen ,ik ga stappen.
Hoor de hakken ,Klikke Klakke.
Mooi rechtdoor, moeilijk hoor.
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