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Thema (Lente) op de boerderij
Het voorjaar leent zich er uitstekend voor om met dit thema te werken. De peuters maken
kennis met wat er allemaal voor dieren op de boerderij zijn, welke voertuigen er gebruikt
worden en welke producten er gemaakt worden.
In het boek “Boer Boris gaat naar de markt” van Eric Hill lezen we waar de boer met de
melk, de boter en de groente naar toe gaat.
In het Tip Toiboek “De boerderij” kunnen de peuters interactieve spelletjes doen. Het
tellen van muizen of het zoeken van geitjes.
Met “Bambino Loco” zoeken we de afdrukken van de tractorbanden, de verschillende
vachten van dieren en nog veel meer.

Liedjes
• Een koetje en een kalfje
• Lammetje, lammetje
• Krokusbolletje
• Boer wat zeg je van mijn kippen?
• Lammetje in de wei (Elly van der Linden)
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Het is leuk om deze liedjes met uw peuter te zingen, op Youtube kunt u de meeste liedjes
vinden.
Woorden tijdens dit thema
koe, paard, varken, schaap, lam, tractor, hooi, maaien, melk en eieren.
Bezoek aan Boer Bas
Op maandag 9 en donderdag 12 april gaan we naar Boer Bas van Herk aan de Kerkweg. Er
zijn koeien en schapen met lammetjes. Voor deze activiteiten vragen we per dag twee
begeleiders om mee te lopen naar de boerderij. Welke ouder heeft zin om mee te gaan?
Graag aanmelden voor 1 april.
Namen en luiers
Het werkt voor ons prettig wanneer de naam van de peuter duidelijk op de buitenkant van
hun tas staat. (Bij IKEA zijn stevige labels te koop). Ook graag namen op bekers ed. Denkt
u ook aan voldoende luiers?
Ons nieuwe telefoonnummer: 06-40183088; voor bellen en WhatsApp
Vakanties en vrije dagen
Tweede paasdag en tweede pinksterdag
Meivakantie 27-4 t/m 13-5
Zomervakantie 13-7 t/m 26-8
Hartelijke groet,
de pedagogisch medewerkers, Agatha, Gerda, Magda en Wilma
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