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Thema Liedjes 
De komende weken gaan we zingen. Er gaan 3 liedjes aan bod komen. We gaan auto’s laten rijden, torens 
bouwen, hoedjes vouwen en veel tellen. 
  
Werkjes    
In week 22 verrassing  
In week 23 een rode auto verven 
In week 24 toren plakken 
In week 25 hoedje verven 
 
Woordveld 
Rood, de auto, de hoed, toren, bouwen, tellen. 
 
Liedjes  
klein rood autootje 

Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe.  
Naar oma en naar opa en naar de koetjes boe. 
En de handjes gaan van klap, klap, klap. 
En de voetjes gaan van stap, stap, stap. 
Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe. 
 

toren bouwen 
Toren bouwen, handen uit de mouwen. 
Toren recht, toren krom, hoort, nu valt hij om BOEM!!  
 
hoedje van papier 
Een, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van.  
Een, twee drie, vier, hoedje van papier. 
En als het hoedje dan niet past, zetten we ’t in de glazen kast. 
Een, twee, drie, vier, hoedje van papier. 
  
Vakanties 
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Pinksteren 10-06-2019 
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 

 
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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