Ouderbrief Peuterspeelzaal Robbedoes.

Thema: Eten en Drinken
Beste ouders/verzorgers,
Van jongs af aan gaankinderen vaak al mee om
inkopen te doen. Peuters doen ook graag mee
met huishoudelijke karweitjes en imiteren het
gedrag van de volwassenen.
Heerlijk is het om lepels af te mogen likken en
wat te mogen proeven van wat er wordt
gemaakt.
Niet alle peuters hebben evenveel eetlust, maar
allemaal willen ze leren hoe je zelf eet. Er valt
zoveel te ontdekken en zoveel te proeven!
In het project ‘mmm, lekker eten!’ sluiten we
aan bij wat peuters meemaken en willen weten.
De kinderen spelen dat ze boodschappen doen
in ons winkeltje, maar ze gaan ook echt fruit
kopen om een fruitdrankje te bereiden.
Ze ontdekken wat je zoal van appels kunt
maken en we bespreken de functie van allerlei
keukengerei.
Wanneer de tafel wordt gedekt, letten we ook
op vormen, kleuren, tellen, classificeren en het
leggen van één-éénrelaties.

Roeren in de pan
Roeren in de pan met een houten lepel,
Roeren in de pan, we maken soep.
Roeren in de pan met een houten lepel.
Hap, hap, slik. Lekkere soep.
Lekker eten….
Lekker eten, lekker drinken,
Eet maar op, drink maar op.
Dat zal lekker smaken.
Dat zal lekker smaken,
Eet maar op, drink maar op.
(Tik, tak, tok, eet en drink maar lekker op!)
Rupsje nooit genoeg
Rupsje, rupsje noot genoeg
Rupsje, rupsje noot genoeg
Wat eet jij, dat is de vraag.
…….lust ik wel vandaag.

Kortom het wordt weer een leerzaam maar
zeker ook een erg lekker thema, waarbij aan het
eind van het thema, papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s ook nog iets lekkers mogen komen
proeven…..

Woorden en begrippen

Niet vergeten….

Basisbegrippen:
Het broodje - de boterham – hard – zacht -smeren –
lekker – opeten -proeven - de winkel - de tas - de
boodschappen – koken – roeren - de soep.
Extra begrippen:
Het ontbijt - het middageten - het avondeten -het
boodschappenlijstje - het blik - de pot - het pak.

*Mag uw kind één kleine levensmiddelen
verpakking meenemen én een deksel van een
schoenendoos?
*28 of 29 sept. brengen we een bezoekje aan AH.
*op 9 okt om 10.45 of 14.00 uur en op 10 okt om
14.00 uur mogen ouders/opa’s en oma’s komen
proeven van het lekkers dat we dan samen gaan
maken.
* op 12 en 13 okt. komt de schoolfotograaf.
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