DIKKIE DIK
THEMABRIEF en NIEUWSBRIEF: “HERFST”

Oktober 2017

Beste ouders en peuters,
Wat hebben we een mooi 25 jarig jubileumfeest gehad! De peuters en de leidsters
hebben volop genoten! En het was mooi om te zien hoe enkele peuters het feest
nabootsten in de poppenhoek. Hierbij wil ik de ouders ook bedanken voor de mooie
verrassingen!
We gaan de komende weken aan de slag met het thema: “HERFST”!
Er valt immers veel te beleven in de herfst. De kale bomen, de eikels en kastanjes, de
mooie kleuren van de bladeren en natuurlijk de paddenstoelen. De sfeer is ernaar om
binnen spelletjes te doen, om te tekenen en te knutselen met b.v. de bladeren, eikels en
kastanjes.
We beginnen dinsdag met een herfstwandeling in
de omgeving. We gaan kijken naar de bomen en de
bladeren, en zoeken eikels en kastanjes. We
voelen de wind, de regen en misschien wel de zon.
Het zou leuk zijn als u met uw peuter ook op zoek
gaat naar de “herfst”. De spulletjes die u met uw
peuter verzameld mogen meegenomen worden
naar Dikkie Dik! Hier hebben we een herfsttafel
die hopelijk steeds groter wordt!

Liedjes die we gaan zingen:
Herfst herfst wat heb je te koop?
Duizend kilo bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind, ja, mijn kind..
Ik weet niet of jij dat aardig vindt.

Parapluutje parasolletje…
Eentje voor de regen
en de ander voor de zon
Pardon!

Boekjes die we gaan lezen:
Wat nu Olivier?
De spin die het te druk had.
Praatplaat van de herfst.

Woordjes:
de regen, de wind, de eikel, de kastanje, de spin, het blad, de paddenstoel, het bos, de
jas, de laarzen, het spinnenweb, de boom.

Wie zijn er jarig?:
Maria
21 november
Sophie
26 november

3 jaar
3 jaar

Allebei alvast van harte gefeliciteerd!

En dan nog even dit:
 De herfstvakantie is van 23 Oktober t/m 27 Oktober.
 Doe uw peuter een jas aan die goed tegen het “herfstweer”kan.
 We gaan namelijk regelmatig naar buiten om de wind/regen te voelen of
spinnenwebben te zoeken.
 Op donderdag 9 november komt de fotograaf. Er wordt een portretfoto en een
groepsfoto gemaakt.

Ik wens iedereen alvast een fijne herfstvakantie!!!

Met vriendelijke groet,
Alice

