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Thema; Hoera een baby 
Het Puk thema; Hoera een baby, gaan wij de komende drie weken behandelen. De poppenhoek is voorzien van 
diverse spullen om een baby te verzorgen.  
Het boek ‘Wat moeten we doen met de Boe-hoe baby’, staat centraal. We gaan weer knutselen, zingen en 
praten over dit thema. 
 
 
Werkjes;    
In week 19 verven we een baby  
In week 20 maken we beschuit met muisjes 
In week 21 gaan we een fles krijten 
 
 
Woordveld; 
De baby, de luier, huilen, slapen, de fles. 
 
 
Kijkochtend 
In week 19,  van 6 mei t/m 10 mei, is er elke ochtend gelegenheid tot kijken op de peuteropvang. Vanaf 11.30 
bent u welkom. 
 
Liedje ‘Slaap kindje slaap‘ 
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap. 
Een schaap met witte voetjes die drinkt zijn melk zo zoetjes. 
Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap. 
 
 
Ziekte: 
We zouden het fijn vinden als uw kind ziek is dit graag even aan ons door te geven.  
Dit kan via de telefoon 0182383350 of via de mail jodokus@stkos.nl. Het is voor ons fijn te weten. 
 
 
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 

 
 
Vakanties: 
Hemelvaart:  30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Pinksteren:  10-06-2019 
Zomervakantie:  19-07-2019 t/m 2-09-2019 
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