Nieuwsbrief Huppel-Inn

Beste ouders/verzorgers,
We zitten midden in de winter! Een mooie gelegenheid om de komende
periode te starten met het thema; Brr, wat is het koud! Van 13 januari t/m
21 februari 2020

Carnaval op de peuterzaal;
19-20-21 februari.
Vakantie;
24-2 t/m 28-2

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en
activiteiten gedaan.
We gaan kijken wat er buiten allemaal gebeurd als het winter is. Wat trek je
aan als het kouder wordt?
We hopen natuurlijk op echt sneeuw, zodat we met elkaar een sneeuwpop
kunnen maken.

Boekentips;

We hangen voer buiten neer, en gaan met elkaar voer maken voor de vogels.
De peuterspeelzaal wordt in de sfeer van de winter gebracht.
We lezen uit het boek “Kaatje in de winter”. Dit boek gaat over een meisje
die met vader naar buiten gaat en hier van alles in beleeft. Zo kleedt ze zich
eerst lekker warm aan, maken ze een sneeuwpop, krijgt de vogel voer en gaat
sleeën.

-Kaatje in de winter
-Bobbi in de winter
-Boris in de sneeuw
-Dikkie dik, spelen in de
winter.
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Activiteiten voor thuis;

Woorden en begrippen

- Ga met uw peuter als het sneeuwt, een sneeuwpop maken.

Koud

- Bespreek wat je aandoet als het koud is.

Warm

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

Dik

- Drink lekker warme chocolademelk.
- Eet stamppot met elkaar

Dun
Smelten
Vogels voeren
De skies

Liedjes bij dit thema;

De sjaal

Het sneeuwt; (melode: het hagelt, het hagelt)

De winterjas

Het sneeuwt, het sneeuwt, het sneeuwt,
alle witte vlokjes vallen op de grond.

De handschoenen

Winterliedje;
De muts die zet ik op 2x
Hela victoria
De muts die zet ik op.
(zelfde liedje maar dan ander voorwerp, Sjaal etc. )
De sjaal die doe ik om 2x etc..

De muts
De sneeuwschuiver
Bibberen
Chocolademelk
Sneeuw
De slee

Versje;
Schaatsen
Een muts voor mijn hoofd
Een sjaal voor mijn kin
Wantjes voor mijn handjes
Ik zit er warmpjes in.
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