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Aan de ouders/verzorgers,   
We zijn geschokt door de verhalen uit Oekraïne. Wat een verdriet. Het is hartverwarmend om 
te zien dat er op zoveel manieren hulp wordt geboden. Ook in de kerk “de Bron” worden 
momenteel op de bovenverdieping vluchtelingen opgevangen. Wij willen graag helpen en 
daarom zal onze speelruimte aan de Merwedestraat op zondag als crèche gebruikt worden. 
Mocht u zien dat deze locatie open is, dan weet u waarvoor dit is. 
 

Nieuw thema: Dottie’s eieren 

Deze weken gaat het over de kip en het ei, we gebruiken hierbij het prentenboek “Dotties 
eieren” (Julie Syker, uitgeverij Lemniscaat). Op de speelzaal zit Dottie ook op een nest. Er zijn 
nog geen kuikentjes. De juf vertelt dat Dottie nog  
op de eieren moet broeden. De peuters tellen de eieren.  
Het tweede dagdeel komen op de groep de eieren uit.  
De peuters en de juffen horen gepiep in het nest en  
gaan kijken. Sommige eieren zijn al uitgekomen!  

We zingen:     Ik zag een kuikentje 
                    Dat bij zijn moeder zat 

                    Onder haar vleugels 

                    Waar het veilig zat 
                    Tegen regen, tegen zonneschijn 

                    Heer, zo wil ik bij U zijn 
(Elly en Rikkert “ik zag een kuikentje, eerste couplet) 
 

Woordenlijst: de kip, de haan, het nest, broeden,  
het ei/de eieren, veel, weinig, warm, het kuiken,  
de snavel, de veren, pikken, groeien, klein, groot,  
opengaan, eruit komen, eten, schaap/lammetje, varken/biggetje, hond/puppy, koe/kalfje.  
Knutselen: de peuters stempelen een kip met een sponsje en verf; u ziet ze vast ophangen! 
Tips voor thuis: 
-Het boek “Dottie’s eieren” is te vinden op YouTube. Kijk op digitaal prentenboek – Dottie’s 
eieren, het wordt daar heel duidelijk voorgelezen. 
-Samen met uw peuter iets klaarmaken met ei: een gekookt ei proeven, een gebakken ei of 
pannenkoeken bakken.  
-Bij dit thema tellen we met de peuters. Dit kunt u thuis ook doen. Eieren tellen, maar ook 
blokken, auto’s, knuffels etc. 
-Zingen: op YouTube staat het lied, zoek op Elly Zuiderveld-Nieman - Ik zag een kuikentje 
 

Graag naam van uw peuter op jas en tas 
Niet alle peuters herkennen hun eigen jas of tas, daarom is het fijn als de naam van uw kind  
erin staat. Alvast bedankt! 
 

Oudercommissie 
Op alle locaties is er een oudercommissie die met ons meedenkt en advies geeft. Binnen deze 
oudercommissies zijn de volgende voorzitters: 

Merwedestraat: Anne-Louise Markus 
Noordstraat: Rozemarijn Mes 
Pauwtjesmolen: Hester Klop 
Mocht u vragen hebben, of ook lid willen worden, kunt u hen aanspreken. Of u stuurt een mail 
naar onze manager Inge de Rijke: info@flierefluiter.info 
 

Wij zijn gesloten op:                                                                                         
Paasvakantie: 15 en 18 april 2022                  

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022                                     
Hemelvaartvakantie: 26 en 27 mei 2022                                             Groeten van de juffen                                                                    


