Hallo allemaal, deze maand gaat het over het thema de winter en als extra
thema besteden we ook aandacht aan de nationale voorleesdagen
Heel veel plezier allemaal !

week 4 : Nationale voorleesontbijt van 24 januari tot 3 Februari
Aktiviteit: We maken een mooie tijgerballon
Lezen:
We
SsstSsst
de tijger
We lezen
lezen voor
vooruit
uithet
hetprentboek
prentenboek
de tijger slaapt !
Bewegen: Kunnen jullie de ballon ook veilig over de tijger heen blazen?
Hoe hoog gaat de ballon over de tijger heen, pas op hij mag niet wakker worden!
Lied:
Ssst de tijger slaapt
Op woensdag 24 jan mag je in pyjama naar de opvang komen en eten we
gezamenlijk een lekker ontbijtje. En er komt iemand voorlezen uit het prentenboek.
En wie het leuk vindt mag geschminkt worden als een echte tijger… grrrrauw !

Thema winter
week 5 :
Brrr wat is het buiten koud we gaan allerlei leuke dingen
dingen doen die te maken hebben met de winter.
Lezen: Lars de ijsbeer en Kikker in de kou
Liedje: Het is winter bibber bibber…want buiten is het koud
Aktiviteit: Warme wanten plakken en een warme wintersjaal
Bewegen: Buiten tekenen we met stoepkrijt een grote sneeuwman .
en we kleden hem aan met een sjaal en een hoed

week 6 :
Lezen: Kikker en de sneeuwman
Liedje:
Dag meneer de sneeuwman waar kom je vandaan
Aktiviteit: We plakken een sneeuwpop met kosteloos materiaal.
dat gaat vast mooi worden!
Bewegen: We spelen buiten , trek je warme kleren aan! We kijken buiten in de tuin
of de vogeltjes nog genoeg voedsel hebben .

Week 7 :
lezen:
Kaatje in de winter
Eekhoorn in de winter
Liedje:
Wie, wa ,winter
(liedje van juf Richelle bron: you tube)
Aktiviteit: We maken een vogelhuisje met vogelvoer voor de vogels,
in de tuin.
Aktiviteit: Warm en koud, we maken gekleurde ijsblokjes met
kleurstof. We laten de kinderen ervaren wat warm en
koud is.

