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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Na het winterweer mogen we nu weer genieten van de zon. Het is echt al een beetje lente 
buiten! Ons nieuwe thema past daar goed bij. Wij zijn daar deze week mee gestart; u leest 
hieronder meer. Verder wijzen wij u erop dat wij woensdag gesloten zijn, dan is het Biddag. 
 

Thema: “Op de boerderij” 
Met dit thema nemen we een kijkje op de boerderij. Wie woont er op de boerderij? Welke 
dieren zijn er? We combineren dit thema met de lente, het seizoen bij uitstek waar het gaat om 
nieuw leven. Daarom kijken we samen met de kinderen ook naar de jonge dieren. Hoe heten 
ze en wie is hun ‘mama’? En we besteden aandacht aan de geluiden die de dieren maken. En 
tot slot maken we kennis met producten die gemaakt worden van melk. Zoals boter, kaas, 
yoghurt en vla. In de speelzaal bouwen we de boerderij na, zingen we liedjes en lezen we 
prentenboeken over dit thema. 

 
WIJ WILLEN OOK GRAAG WAT ETEN LATEN PROEVEN, HEEFT UW PEUTER EEN ALLERGIE GEEF 
DIT DAN AAN DE JUFFEN DOOR! (Denk hier ook aan koemelkallergie en lactose-intolerantie.) 
 
Woordenlijst: de boerderij, de stal, de boer, de boerin, de koe, het kalf, het varken, het 
biggetje, het schaap, het lammetje, het paard, groot, klein, het gras, het weiland, de modder, 
de tractor, rijden, de melk, eten, drinken, de lente, groeien, naar binnen, naar buiten, voeren. 
Tips voor thuis: -voorlezen: we lezen op de groep het prentenboek “We hebben er een geitje 
bij” voor. U kunt dit boek ook digitaal vinden: https://www.youtube.com/watch?v=inGNg-
W6gik&t=36s   
-Thuis de liedjes herhalen! Wilt u een beetje hulp bij het zingen? Hier nog een link van het 
liedje “Een koetje en een kalfje”: https://www.youtube.com/watch?v=_hMfJnQ8Ee4 
 
Inlooptijd aangepast: 

Nog even ter herinnering: vanaf januari dit jaar zijn onze tijden iets veranderd:  
De inlooptijd is ’s morgens van 08.30 – 08.45 uur en het ophalen is 11.30 uur gebleven. 
De inloop ‘s middags is van 13.10 – 13.25 uur en het ophalen is hetzelfde gebleven:15.30 uur. 
 
Coronanieuws: 
Gelukkig konden alle peuters weer op de groep spelen en er zijn nu geen pedagogisch 
medewerksters die ziek zijn door corona. Wij zijn hier dankbaar voor! 
Ons protocol is nog steeds van kracht en wij blijven u vragen een mondkapje te dragen bij het 
brengen van uw peuter. We hopen dat dit alles bijdraagt aan een gezonde omgeving voor de 
kinderen en juffen. 
 
Liedjes: Schaapje, schaapje, heb je witte wol? 

  Een koetje en een kalfje 
            Vies klein varkentje 

  Alle eendjes zwemmen in het water 

  Poesje mauw, Hondje waf en Kipje tok 
 
Wij zijn gesloten op: 
Biddag: 10 maart 2021 

Paasvakantie: 2 april 2021 t/m 5 april 2021 
Meivakantie: 26 april 2021 t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart:13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren:24 mei 2021 

Zomervakantie: 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021                                            

                                                                                                                      Groeten van de juffen 
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