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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Gelukkig mochten we vorige week weer starten en kunnen we u en de peuters weer 

ontvangen. Wel met wat nieuwe regels tijdens inloop en ophalen, maar tot nu toe is 

dit goed verlopen. Fijn dat u zich houdt aan de nieuwe afspraken! 
Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden alleen nodig wanneer uw 

kind één van de volgende klachten heeft; verkoudheid, hoesten, koorts, niet 

lekker/misselijk. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op 

de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM voor 
vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen.  

Wij kregen vragen over gebruik van handgel (bijvoorbeeld bij de deur) maar dat wordt 

toch afgeraden. Handen wassen blijkt beter te zijn; handgel is niet geschikt om de 
handen echt schoon te krijgen. Daarnaast is het voor kleine kinderen niet zo 

verstandig, omdat zij de vingers vaak in de mond stoppen. Voorlopig houden wij ons 

aan het protocol (u heeft dit ontvangen per mail) en het is te vinden op onze site 

onder het kopje nieuws. 
 

Nieuw thema: Dottie’s eieren 

Deze weken gaat het over de kip en het ei, we gebruiken hierbij het prentenboek 
“Dotties eieren” Bij ons zit Dottie ook op een nest. Eerst zijn nog geen kuikentjes. De 

juf vertelt de kinderen dat Dottie er nog op moet broeden. In het nest liggen eieren en 

de peuters tellen ze. Op een volgend dagdeel komen de eieren uit. We horen gepiep in 
het nest en gaan kijken. We zien dat sommige eieren al uitgekomen zijn. De anderen 

zitten nog dicht.  

 
Het boek ‘Dotties eieren’ is geschreven door Julie Syker,  
uitg. Lemniscaat: Dottie de kip is blij en trots.  
Voor de eerste keer heeft ze eieren gelegd.  
Ze vindt dat alle dieren moeten komen kijken.  
Maar niemand heeft tijd...  
Dan komt er een grote verrassing:  
haar eieren komen uit! 
 

 

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 kinderen gaan stempelen, de kip wordt zo heel mooi! 

Proeven: tijdens dit thema mogen de kinderen een gekookt ei proeven en ook een 

stukje pannenkoek. Mocht uw kind een allergie hebben voor deze of andere 

producten, wilt u dit dan aan ons doorgeven?  
 

TIPS VOOR THUIS: 
*Het prentenboek voorlezen of bekijken op 

https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk 

*Samen met uw peuter eieren tellen (in de doos of na het koken) 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-antwoorden
https://www.youtube.com/watch?v=5LPP87UUYUk


*Lekker pannenkoeken pakken en uw peuter laten helpen met het maken van het 
beslag.. eieren erin en roeren maar! 

*Er is een leuk en leerzaam filmpje op internet te vinden (van ei tot kuiken): 

https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-kippetjes/ 
 

Nieuwsbrief: 

Deze maand krijgt u de nieuwsbrief op papier en óók via de mail. Wilt u het doorgeven 
als de mail niet aangekomen is? Dan kunnen wij de mail alsnog sturen of uw mailadres 

aanpassen. Wij hopen dat u elke nieuwsbrief even doorleest; er staat elke keer 

belangrijke informatie in. Ook kunt u de nieuwsbrief lezen op onze site 

www.flierefluiter.info  
 

Belastingdienst: 

U hoorde het al eerder van ons: De belastingdienst verplicht ons om dit jaar 
maandelijks door te geven hoeveel uur de kinderen komen spelen. Wij hebben al veel 

gegevens van u, maar een aantal dingen ontbreken, zoals uw BSN nummer. U krijgt 

binnenkort de vraag of u ontbrekende gegevens wilt invullen op een wijzigings- 

formulier. Wij begrijpen dat dit weer tijd van u vraagt, maar we zijn dit verplicht. 
Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze manager, Inge de 

Rijke. 

 
Bedankt voor alle leuke reacties: 

De afgelopen weken kreeg u regelmatig een mail van ons met daarin tips en 

knutselideeën. Daarop ontvingen wij veel enthousiaste reacties en foto’s. Leuk om zo 
wat over de peuters te zien en te horen, bedankt namens ons allemaal! 

  

Zingen: 

De kip was zo blij.  
Ze legde toen een ei.                            

Het ei brak open.  

Wat kwam daar uit gekropen.  
Weet je wat dat kuiken riep? 

“Piep, piep, piep, piep!” 

 
Ik zag een kuikentje van Elly en Rikkert (eerste couplet) 

 

 

Vakantie en vrije dagen:  
Schooljaar 2019-2020                                                          

Wij zijn gesloten op: 

Hemelvaart                        do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020     

Pinksteren                          ma. 1 juni 2020                         

Zomervakantie                   ma. 20 juli  t/m vr. 28 aug 2020            

        
Hartelijke groet,          

de juffen 

 

 

https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-kippetjes/
http://www.flierefluiter.info/

