Nieuwsbrief Jodokusje aug/sept 2017

Thema; Color sportfeest
De vakantie zit erop en we gaan weer beginnen aan een gezellig en leerzaam nieuw schooljaar.
We starten gelijk met een gezellig startfeest, dat in het teken staat van sporten.
Met de kinderen gaan we aan de slag met diverse takken van sport die bij atletiek aan bod komen. We gaan
hardlopen, verspringen, hordelopen en bal werpen. We gaan het wedstrijd en spelelement aan bod laten
komen. Tijdens het feest starten we met een hardloopwedstrijd met alle peuters en de juffen van de
speelzaal. De kinderen kunnen hiermee een medaille verdienen die zij zelf gemaakt hebben.
Wij hopen op een leerzame en leuke 4 weken. En zeker een leuk feest waar iedereen nog een uitnodiging voor
krijgt.
De datum van het feest is woensdag 13 september en start 16.30 met de hardloopwedstrijd. Noteer dit vast
in uw agenda. Uiteraard zijn broertjes, zusjes, opa’s en oma’s ook van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen.
Werkjes:
In week 34
In week 35
In week 36
In week 37

Verspringen, zand plakken en hun eigen poppetjes erin laten springen
Bal werpen, gaan we een bal verven
Hardlopen, maken we de medaille voor de hardloopwedstrijd (deze gaat dus nog niet mee)
Hordelopen, maken we een vlag van stof (ook deze gaat nog niet mee)

Liedje: ik zag twee kinderen, samen rennen
Ik zag twee kinderen, samen rennen oh dat was een wonder.
’t Was een wonder, boven wonder dat die kinderen rennen konden.
Hi, hi, hi, ha, ha, ha ik stond erbij en ik keer ernaar.
Wijs: ik zag twee beren
Liedje: Alle kinderen springen in het zand
Alle kinderen springen in het zand, falderalderiere falderalderare.
Alle kinderen springen in het zand, falderalderalderaldera
Alle kinderen gooien met een bal, falderalderiere, falderalderare.
Alle kinderen gooien met een bal, falderalderalderaldera.
Wijs; alle eendjes
Liedje: Horde springen
Horde springen, horde springen. Echt heel hoog, echt heel hoog.
Alle kinderen springen, alle kinderen springen. Hoog, hoog, hoog. Hoog, hoog, hoog.
Woordveld:
Springen, rennen, gooien, bal, hordespringen.
Ziekte:
We zouden het fijn vinden als uw kind ziek is dit graag even aan ons door te geven.
Dit kan via de telefoon 0182383350 of via de mail jodokus@stkos.nl. Het is voor ons fijn te weten.
Enkele huisregels
• Om misverstanden te voorkomen is het handig als u de naam van uw peuter op
zijn/haar tas, jas en beker vermeldt.
• Het is de bedoeling dat de jas op het onderste haakje van de kapstok hangt en de
tas op het bovenste haakje. De kinderen kunnen dan zelf hun jas pakken en
aantrekken als we naar buiten gaan.
• Bij laarzen en sneeuwlaarzen graag gewone schoenen of pantoffels mee voor op de speelzaal.
• Graag de hoeveelheid drinken in de beker doen dat uw kind van u op moet drinken. De beker moet namelijk
leeg gedronken worden.
• Bij afwezigheid of ziekte graag even afmelden vi a telefoonnr. 383350 of via ons mail adres jodokus@stkos.nl
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