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Thema; Zomerpret 
De zomer is er weer. Wij gaan het hebben over de leuke dingen van de zomer. Spelen met zand, 
heerlijk poffertjes eten en lekkere ijsjes. Al deze dingen komen de komende weken aanbod. We 
gaan zingen, knutselen en heerlijk snoepen. 
  
Werkjes;    
In week 26 plakken we zand en een schep  
In week 27 verven we watermeloen en gaan we ook watermeloen eten 
In week 28 plakken we de zon en gaan we poffertjes eten 
In week 29 maken we een ijsje en gaan we ijs eten 
  
Woordveld;  
Schep, zand, watermeloen, zon, zonnestralen, ijs, waterijs. 
 
Liedjes 
Lekker rennen in je blootje 
https://www.youtube.com/watch?v=6uqOY72p-Ig 
Dit liedje is te beluisteren via de bovenstaande link. 
 

de schep, de hark, de schoffel en de schaar 
https://www.youtube.com/watch?v=T0Bv_ncx4f4 
Dit Liedje is te beluisteren via de bovenstaande link. 
 
wie lust ijsjes 
Wie lust ijsjes, wie lust ijsjes. Kom maar gauw, kom maar gauw. 
I-ik heb ijsjes, i-ik heb ijsjes> Ook voor jou, ook voor jou. 
Op de wijs van Vader Jacob 

 
 
Vakanties 
Zomervakantie 19-07-2019 t/m 2-09-2019 
 
Enkele huisregels: 

• Om misverstanden te voorkomen is het handig als u de naam van 
uw peuter op zijn/haar tas, jas en beker vermeldt.Het is de 
bedoeling dat de jas op het onderste haakje van de kapstok hangt 
en de tas op het bovenste haakje. De kinderen kunnen dan zelf hun 
jas pakken en aantrekken als we naar buiten gaan. 

• Bij laarzen en sneeuwlaarzen graag gewone schoenen of pantoffels 
mee voor op de speelzaal. 

• Graag de hoeveelheid drinken in de beker doen dat uw kind van u op moet drinken. De beker moet 
namelijk leeggedronken worden. 

• Graag 2 twee plakluiers in de tas ivm verschonen. 

• Bij afwezigheid of ziekte graag even afmelden via telefoonnummer 383350 of via ons mailadres 
jodokus@stkos.nl 
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