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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Deze week zijn wij gestart met een nieuw thema. Hieronder leest u meer informatie hierover.  
Daarnaast hebben wij nog nieuws: wij hopen na de zomervakantie te starten met een extra 
groep binnen de Ichthusschool in Hardinxveld. Wij wachten nu nog op toestemming van de 
gemeente, maar hopen dat dit door zal gaan. Dan is er meer ruimte voor nieuwe kinderen en 

hebben we geen wachtlijst meer. Dus kent u iemand die een peuter heeft van 3 jaar: deze 
peuter kan nu nog aangemeld worden! 
 
Thema: “God heeft alles gemaakt” 
Deze weken wordt elke dag het verhaal van de schepping uit de bijbel verteld. Ook leren de 
kinderen een lied: “Zeg wie heeft gemaakt de  
bloemetjes”. 
Hierbij worden steeds andere dingen 

gezongen, de kinderen mogen ook zelf dingen 
kiezen: 
de visjes, wolken, sterretjes, etc. 
Dit lied kunt u vinden op Youtube, gewoon 
zoeken op titel. 
Het verhaal maken we beeldend door gebruik te maken van een doos. Eerst is de doos dicht en 
donker. Dan wordt er een gat in gemaakt en komen de maan en de sterren. De peuters mogen 
er allerlei plaatjes inplakken, zoals de sterren, de maan, de zon, wolken, water, planten, 
dieren, mensen. 
Naast deze mooie boodschap dat God alles gemaakt heeft, vinden we bij dit thema de 
creatieve ontwikkeling heel belangrijk. Kinderen mogen zelf bedenken wat zij gaan tekenen en 
schilderen. Daarnaast beelden ze allerlei dingen uit, bijvoorbeeld een vis in het water, een 
boom in de wind, enz. 
Woordenlijst: God, de hemel, de aarde, donker, leeg, het licht, de dag, de nacht, de blauwe 

lucht, de witte wolken, gemaakt, de zee, het land, de bomen, de planten, de bloemen, mooi 
maken, de zon, schijnen, warm, het donker, de maan, de sterren, de vissen, het water, de 
vogels, de dieren, de mensen. 
Tips voor thuis:                                                                                   
-samen met uw peuter het liedje (mee)zingen; 
-ook thuis het scheppingsverhaal voorlezen; 
-samen wandelen, aanwijzen en benoemen wat God allemaal gemaakt heeft: wat is het mooi! 
 

Coronanieuws: 
Tijdens de lockdown waren wij een periode 
gesloten. U krijgt voor deze periode                                                        
een vergoeding van het Rijk of de gemeente.  
Als het goed is, krijgt u deze maand hierover een 
brief van de SVB of de gemeente. Het gaat alleen 
om de uren waarvoor u een eigen bijdrage 

betaalde, dus niet om de extra VVE uren. 
 

Wij zijn gesloten op: 
Hemelvaart:13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren:24 mei 2021 
Zomervakantie: 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021                                            
                                                                                                  

Fijne dagen en groeten van de juffen 


