Hoera, een baby!
Het volgende thema voor alle 0 tot 4 jarigen binnen het kindercentrum is: ‘Hoera, een baby!’.
In het thema komen spelenderwijs allerlei aspecten rondom het verzorgen van baby’s aan de orde.
Maar ook gaat het thema over familierelaties.
In deze nieuwsbrief willen we u als ouder/ verzorger informeren over de inhoud van de activiteiten
die georganiseerd worden.
Een aantal activiteiten uit het thema
-

-

-

-

Puk heeft een klein flesje in zijn tas. Voor wie zou dat kleine flesje zijn? Het is voor de
pasgeboren baby(pop) die komt logeren. De baby wordt voorzichtig uit de wieg gehaald…
Wat een kleine voeten en handjes! Samen bedenken de kinderen een naam voor de baby en
mogen ze voor hem zorgen. Zo krijgt de baby een flesje en een schone luier. Lukt het de
kinderen ook al om de baby weer voorzichtig in de wieg te leggen?
Bij een pasgeboren baby horen slingers en ballonnen. De kinderen helpen mee om de groep
zo mooi mogelijk te versieren. De kinderen vergelijken de slingers en ballonnen qua grootte,
kleur en lengte.
Puk gaat de baby wassen. Wie wil hem helpen? Wie kleedt hem uit, wie wast de haren, wie
legt de handdoek en de luier klaar, wie voelt er of het water niet te warm is en wie droogt de
baby af?
De kinderen maken een rammelaar voor de baby en mogen zelf kiezen met welk materiaal ze
deze vullen. Hoe klinkt het als je de rammelaar vult met zand, knopen of macaroni? Welk
materiaal geeft het mooiste geluid en moet in de rammelaar? En hoeveel van het materiaal
moet er vervolgens in, want ook dat klinkt weer anders.

-

Puk wil spelen met de baby, maar de baby heeft niet het juiste speelgoed mee. De kinderen gaan
samen met Puk op zoek naar geschikt babyspeelgoed.

-

De kinderen laten aan de ouders/verzorgers de babypop zien en vieren samen een babyfeestje!

Voorleesverhaal bij het thema
Wanneer een baby huilt, doen een eend, poes, hond en koe van alles om
hem stil te krijgen. De eend speelt 'kiekeboe', de hond stelt voor hem eten
te geven, de kat om hem in bad te doen, de koe om met hem te spelen.
Maar niets kan deze boe-hoe baby troosten.
Totdat de eend voorstelt de baby in bed te leggen. Daar valt de baby in slaap.
Wanneer er eindelijk rust lijkt te komen, vallen ook eend, poes, hond en koe
uitgeput in slaap. Dan kijkt baby met een wakker gezichtje, rechtop vanuit
zijn ledikant naar de slapende dieren.

Liedjes en versjes

Baby’tje, baby
Wat ben je nog klein.
Vind je het prettig
om bij ons te zijn?
Een wiegje, een luier,
een flesje erbij
en allemaal vriendjes,
die vriendjes zijn wij.

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

Tijdens het thema komen er weer een hoop woorden aan bod. Hieronder vindt u er een aantal
van:
Zelfstandige naamwoorden:
- De baby, het bad, de ballon, het cadeautje, de eend, het feest, de fles, de hond, de koe, het
(slaap)liedje, de luier, de mama, de melk, de pap, de papa, de poes, de rammelaar, de slab,
de slinger, het speelgoed, het vlaggetje, de wieg.
Werkwoorden:
- Blaffen, huilen, inpakken, kruipen, liggen, miauwen, ophangen, rollen, slapen, spelen,
uitpakken, vasthouden, versieren, zich wassen, zingen, zorgen voor.
Overige woorden:
- Alsjeblieft, daar, dan, dank je wel, eerst, eindelijk, groot, hard , hier, honger, klein, leeg, stil,
veel, lol. Voorzichtig, waar, weinig, welterusten, zacht.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief dan kunt u
hiervoor uiteraard bij één van onze pedagogisch medewerkers terecht.
We maken er samen een feestelijk thema van!

