
Beste ouders/verzorgers,

Namens het hele team wensen wij jullie allemaal een heel mooi en vooral gezond 2023 toe! Laten
we er samen weer een heel mooi jaar van maken!

Hebben jullie al goede voornemens? Ons goede voornemen is vooral om jullie de kwaliteit te
blijven bieden die jullie van ons gewend zijn. 

Vanaf maandag 16 januari tot en met vrijdag 24 februari werken we rond het thema:

              "WINTERPRET"

Themabrief
 januari 2023

Puk wil graag schaatsen. Met de kinderen bedenken we wat Puk daar allemaal voor nodig
heeft?
We gaan een sneeuwpop verven en beplakken met (zelf) geknipte witte stukjes papier.
We gaan kijken wat er buiten allemaal gebeurd als het winter is. Welke kleding trek je aan als
het kouder wordt?
We hopen natuurlijk op echt sneeuw, zodat we met elkaar een sneeuwpop kunnen maken.
Kunnen de vogels in de winter voor zichzelf zorgen? Hoe kunnen we hen helpen? 
We zullen veel leren over warm en koud, ijs en sneeuw en over je warm aankleden. 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 februari sluiten we het thema Winterpret af met een gezellig
samenzijn van ouders/verzorgers en de kinderen.  Nadere informatie volgt.

Op verschillende manieren worden er rond dit thema spelletjes en activiteiten gedaan
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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.
Ga met uw kind als het sneeuwt een sneeuwpop maken.
Bespreek welke kleding je aan doet als het koud is.
Lees samen met uw kind een boekje over dit thema, dit stimuleert de taalontwikkeling.
Hang buiten vogelvoer op zodat uw kind goed naar de vogels in de winter kan kijken.
Bekijk samen met uw kind de foto's in de Cluster foto app die tijdens de speelochtend/middag
bij ons op de voorschool worden gemaakt.

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?

sneeuwpop
wit
koud
het sneeuwt
schaatsen

schaats
glijden
de muts
de sjaal
handschoenen/wanten

de jas
ijsbaan
vogelvoer
onder
smelten

Thema woorden



Boekideeën zijn:

Kaatje in de winter
Liesbet Slegers

Bobbi in de winter
Monica Maas

Kikker in de kou
Max Velthuijs

Anna en de winter
Kathleen Amant

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.



Versje:
Een muts voor mijn hoofd
een sjaal voor mijn kin
wantjes voor mijn handjes
ik zit er warmpjes in.

Liedje:
Olifantje in de kou,
hou de slee vast aan het touw.
Gaan we glijden, sleetje rijden,
samen van de berg afglijden.
Olifantje in de kou,
hou de slee vast aan het touw.

Thema liedjes/versjes

We hebben er weer veel zin in om samen met de kinderen en het nieuwe thema aan de slag
te gaan.

Heeft u vragen over de inhoud van deze themabrief? U kunt met uw vragen altijd bij onze
pedagogisch medewerkers terecht.

Hartelijke groet team SWP

Liedje: 
(melodie: "we doen de hokiepokie")
Je doet je linker want aan, je linker want uit.
Aan, uit, aan, uit, gooi het er maar uit.
We doen de snowy pokey (bibberen)
en we gaan maar door en zingen daarbij in koor.
Oohhho de snowy pokey
oohhho de snowy pokey
oohhho de snowy pokey
We bibberen en maken lol, lol, lol.

(variaties in de tekst zijn: rechter want, linker
laars, rechter laars, lange sjaal, wintermuts)

Versje:
sneeuwvlokje, sneeuwvlokje
dwarrel maar rond.
Kom met je vriendjes
bij ons op de grond.
Sneeuwvlokje, sneeuwvlokje
kom nu maar gauw
misschien maak ik straks
wel een sneeuwpop van jou!


