Nieuwsbrief Graspiepers januari 2018

Thema: Sst! De tijger slaapt
Ook dit jaar doen we weer mee met het voorleesontbijt.
Dit jaar staat het boek ”Sst! De tijger slaapt.” centraal tijdens de voorleesdagen.
Boek
Het boek dat we voor dit thema gebruiken is: Sst! De tijger slaapt.
Geschreven door: Britta Teckentrup
Ssst! De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. Er is alleen een probleem:
alle dieren moeten erlangs en ze ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze dat oplossen?
Gelukkig heeft de slimme kikker een idee: alle dieren zweven een voor een met een
ballon over de tijger heen.
Tip : Ga eens langs bij de bibliotheek, daar staan heel veel boeken over dit onderwerp.
Of vraag het anders eens aan één van de medewerksters. Zij helpen u graag.
Knutselwerkjes
*15 t/m 19 januari
– Gaan we een tijgermasker verven.
– Werkblad: Teken tijgerstrepen.
* 22 t/m 26 januari
– Plakken we een ballon.
– Werkblad: Volg het touwtje naar de ballon.
* 23 t/m 27 januari
– Kleurplaat :Voorleesontbijt.
– Werkblad: Plak de kaarsjes op de taart.
Liedje
Sst! De tijger slaapt
Lieve grote tijger moet jij steeds maar gapen,
Lieve grote tijger wil jij maar blijven slapen.
We moeten op gaan passen, we willen je verrassen.
Hoe kunnen we passeren? We gaan het weer proberen.
Eerst de groene kikker en dan de slimme vos,
de schildpad loopt heel langzaam, daarna is muis de klos!
We moeten op gaan passen, we willen je verrassen.
Hoe kunnen we passeren? We gaan het weer proberen.
Dan komt juffrouw ooievaar, en oh, die kijkt niet uit!
De ballon wordt kapot geprikt, dat geeft een “knalgeluid”.
Op deze site wordt het liedje gezongen: https://www.youtube.com/watch?v=OovAgjalGdo
Ballonnetje /Clown Billy
Ik heb een rood ballontje, hij maakt een leuk geluid. Dat kan met een ballonnetje,
nu loopt de lucht eruit!
Refrein
Hij is leeg, hij is leeg. Dat wordt blazen, dat wordt blazen!
Hij is leeg, hij is leeg. Dus we blazen hem weer op!
Ik heb een wit ballonnetje, hij maakt een leuk geluid.
Dat kan met een ballonnetje, nu loopt de lucht eruit!
Refrein
Ik heb een blauw ballonnetje, hij maakt een leuk geluid.
Dat kan met een ballonnetje, nu loopt de lucht eruit!
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O, wat rot, ballonnetje kapot. O, wat een pech, ballonnetje is weg Geen geluk, ballonnetje is stuk
Wat moet ik nou, wat moet ik nou? Nou dan pak je een nieuwe uit het zakje!
En is ie leeg (Hij is leeg). Is ie leeg (Hij is leeg). Moet je blazen, moet je blazen!
Is ie leeg (Dacht het wel). Is ie leeg (Hij is leeg). Nou dan blaas je hem weer op! (Nou dan blaas je hem
weer op!)
Voorleesontbijt
Op de ochtenden van 29 januari t/m 2 februari mogen de peuters in hun pyjama op school komen. De
speelzaal verzorgt dan een ontbijtje.
Opa’s en oma’s gezocht
Wij zouden het leuk vinden als er op deze voorleesontbijt-ochtenden een opa of oma komt voorlezen op
de speelzaal tijdens het voorleesontbijt. U kunt u opgeven bij de leiding. We hebben maar 1 oma of opa
per ochtend nodig.
Woorden tijdens dit thema
de tijger
de muis
de taart
het feest
aaien

de kikker
slapen

de ballon
blazen

Foto's Kerstdiner
Vanaf nu kunt u de foto's bekijken achter het ouderportaal. U kunt alleen toegang krijgen tot het
ouderportaal d.m.v. een wachtwoord. Als u dat wachtwoord nog niet heeft, dan kunt u dat bij het
hoofdkantoor opvragen door een mail te sturen naar info@stkos.nl. Achter het ouderportaal kunt u dan de
foto’s bekijken. In de nieuwsbrief zullen wij melden als er weer nieuwe foto's zijn! Dit keer zijn het de
foto's van het kerstdiner.
Nieuwe openingstijden
Sinds vorige week zijn de nieuwe openingstijden van kracht. We merken dat het nog niet voor iedereen
even duidelijk is. Dus bij deze nogmaals de tijden. De brengtijden zijn 's morgens tussen 8.00 uur-8.15 uur
en 's middags tussen 12.30 en 12.45 uur. De ophaaltijden zijn 's morgens tussen 11.45 uur-12.00 uur en 's
middags tussen 14.15 uur en 14.30 uur. Wilt u er alstublieft op letten dat u op tijd komt. Alvast bedankt.
Luiers verschonen
Wilt u, als uw kind een luier draagt, de tas (voorzien van naam) met een luier en billendoekjes bij
binnenkomst op de tafel naast de deur leggen. Dit geldt alleen voor de ochtenden. Alvast bedankt!
Extra eet-moment
Omdat we op de ochtenden een uur langer open zijn dan voorheen is er een extra ‘eet-moment’
bij gekomen. Naast de vertrouwde soepstengel bieden we de peuters rond kwart over negen ook fruit aan.
Daarna kunnen de kinderen weer spelen of knutselen. Later op de ochtend wordt er een soepstengel
gegeten en drinken we met de peuters.
Oproep reservekleding
Wie heeft er nog wat lange broeken voor onze reservekleding-kist. Het gaat om broeken van kinderen van
2 tot 4 jaar. U zou er ons enorm mee helpen.
Vakanties 2017-2018
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

24-02-18
30-03-18
28-04-18
19-05-18
14-07-18

04-03-18
02-04-18
13-05-18
21-05-18
26-08-18
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