
Beste ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 24 oktober tot en met vrijdag 2 december gaan we
aan de slag met het thema:

                       "EET SMAKELIJK"
In deze themabrief willen we u als ouder/verzorger informeren over
de verschillende activiteiten, maar ook hoe u thuis kunt aansluiten
op het thema.
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We gaan verschillende soorten fruit schoonmaken en proeven.
We bekijken en ruiken verschillende etenswaren zoals koffiebonen, pindakaas, gesneden ui,
mandarijn, banaan.
Met elkaar gaan we buiten heksensoep maken. In een grote pan doen we dennenappels, zand,
takjes, blaadjes, water en dan roeren met de lepel.
De kinderen mogen een eigen placemat maken en versieren.
We doen een bewegingsspelletje waarbij we net doen of we appels uit de boom plukken.
We gaan het verhaal 'Geit is jarig' naspelen met onder andere: diverse knuffels, ballonnen,
slingers, appels, wortels.
We vragen de kinderen, met gebruik van ondersteunende foto's van diverse winkels: "Waar kun
je boodschappen doen?" Samen met de kinderen gaan we, ter afsluiting van het thema, echt
bakken!
Alle kinderen maken een schoen van papier voor het Sinterklaasfeest. 

Een aantal activiteiten uit het thema:

Kijkwand van foto's in de voorscholen
Heeft u samen met uw kind iets lekkers gebakken of gekookt, dan kunt u daar een foto van appen
naar de voorschool. De foto's plaatsen wij dan op de kijkwand. Zo kunnen wij met de kinderen in
gesprek gaan over de foto's. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van de foto in de
voorschool, kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerker.



U kunt samen met uw kind ons Youtube kanaal: stichting weesper peuterklassen swp,
bekijken. Daarop vindt u leerzame filmpjes of verhalen bijpassend bij elk thema. Het zou fijn
zijn als u zich (gratis) abonneert op ons kanaal. U krijgt dan een melding wanneer er weer een
nieuw filmpje of verhaal verschijnt.
Betrek uw kind zoveel mogelijk bij huishoudelijke klusjes zoals koken, tafel dekken en
afruimen. Laat uw kind aardappels in de pan doen of tomaatjes door de sla roeren. 
Geef uw kind kleine opdrachtjes, zoals de bekers op de tafel zetten of de tafel met een doekje
schoonmaken. Door te helpen voelt uw kind zich groot. Laat merken dat u het fijn vindt dat
uw kind meehelpt, het stimuleert uw kind om vaker te helpen. 
Een moeilijkere variant zou kunnen zijn: zet voor iedereen een beker op de tafel. Uw kind
moet goed nadenken of er evenveel bekers als mensen zijn.
Laat uw kind regelmatig nieuwe dingen proeven. Uw kind moet eerst aan elke nieuwe smaak
wennen. Laat een nieuwe smaak daarom eerst een paar keer wennen. Dwing uw kind niet,
probeer van het eten vooral een gezellige bezigheid te maken.
Laat uw kind ruiken aan verschillende etenswaren. Wat ruikt lekker en wat niet?
Het fantasiespel van een kind wordt uitgebreider. Stimuleer deze fantasie door mee te spelen
in het spel van uw kind. Vraag bijvoorbeeld wat uw kind aan het koken is en voor wie.

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?

Thema woorden
de vork
de lepel
het mes
de beker
het bord

de/het schort
de limonade
het water
de boter
de boterham

de melk
helpen
het tafelkleed
de tafel dekken
de pan

Voorleesverhaal: Geit is jarig
De vrienden van Geit hebben geen cadeautje voor haar
verjaardag, maar verrassen haar met een etentje. Ze dekken
de tafel heel feestelijk en maken een gerecht door allerlei
dingen door elkaar te roeren. Zelf lusten ze het niet, maar
Geit vindt het heerlijk!

 

de thee
de suiker
het hapje
het slokje
dorst hebben

honger hebben
eten
drinken
ruiken
inschenken

de kom
koken
roeren
bakken
proeven



Boekideeën

Het grote eet-boek
Guido van Genechten

Bobbi doet boodschappen
Ingeborg Bijlsma & Monica Maas

Bas eet een appel
Liesbeth van Binsbergen & Marjolein Hund

Rupsje Nooitgenoeg
Eric Carle

WIST U DAT: u een gratis OBA junior-lidmaatschap (Openbare
Bibliotheek Amsterdam) voor uw kind kunt aanvragen?
Kinderen en jongeren tot 19 jaar lenen bij de OBA in Weesp gratis
boeken. Neemt u eens een kijkje op de website van OBA Weesp.



Liedje: (op de wijs: Advocaatje ging op reis)
Appel, peertje en banaan.Fruit dat mag je eten.Stop het nu maar in je mond.Fruit dat is gezond.

Thema liedjes

We hebben er weer heel veel zin in en maken er een leuk en leerzaam thema van! Heeft u
vragen over de inhoud van deze brief? U kunt met vragen altijd bij onze pedagogisch
medewerkers terecht.

Groet, team SWP

Vast liedje voor eet- en drinkmomenten op

de voorschool (op de wijs: Vader Jacob)

Smakelijk eten, smakelijk drinken.

Hap, hap, hap, slok, slok, slok.

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.

Eet maar op, drink maar op.

Liedje:

In ied're kleine appel

daar lijkt het wel een huis.

Want daarin zijn vijf kamertjes

precies als bij ons thuis.

In ieder hokje wonen

twee pitjes, zwart en klein.

Die liggen daar en dromen

van licht en zonneschijn.


