Nieuwsbrief Huppel-Inn

Beste ouders/verzorgers,

Vakantiedagen

Van 5 september t/m 14 oktober werken wij met het thema; Kabouters en
reuzen

Herfstvakantie: 17 oktober t/m
21 oktober

Met dit thema werken wij toe naar de herfst! We sluiten af met een lekker
kabouterhapje.

Speelgoed schoonmaken ; 6
oktober 2016

Kabouters en reuzen zijn leuk/grappig en prikkelen de fantasie van de
peuters.
Verschil tussen groot en klein komt veelvuldig aan bod tijdens dit thema.

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan. Ook zingen we samen liedjes die bij dit thema passen.
We knutselen een kaboutermuts, maken grote en kleine voetstappen van
deeg. Wij maken een herfstboom/bos met paddenstoelen en kabouters.
Ook gaan we liedjes zingen, leren wij een versje en maken een dansje.

Boekentips;

Klein Duimpje van Dick Bruna
Pippa en Pelle van Danielle
Dresher

Bobbi gaat naar het bos
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Activiteiten voor thuis;

Woorden en begrippen:

-Ga met uw peuter samen naar het bos ,bladeren en paddenstoelen
zoeken

Groot en klein

-Bladeren aanrijgen
-Grote en kleine dingen benoemen
-Samen de kabouterdans doen

Heen en weer
Paddenstoel
Herfst
Kaboutermuts
Baard

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

Stippen
Rood/wit

Liedjes bij dit thema;
-Op een grote paddenstoel
-Grote…. kleine ….lopen in het bos. bv. kinderen, kabouters, reuzen etc.
-Herfst, herfst wat heb je te koop, honderd duizend bladeren

Een dansje maken
Voetafdruk
Kastanjes
Noten
De kaboutermuts

Versje;

Aanrijgen

Er waren eens twee vriendjes die wonen op een berg,de een was een reus ,
de ander een dwerg.
Ze klommen en klommen tot boven op het topje en schudden, schudden
met hun kopje.

Het bos
Onder/op naast achter

Toen zijn ze in de berg gekropen en niemand heeft ze meer zien lopen.
SSSStt.. ik geloof dat ik er eentje hoor, daar zijn ze weer!!
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