LENTE EN PASEN
Het zonnetje begint langzaan weer te schijnen en de bloemetjes komen ook weer tevoorschijn.
Daarom staat het thema ‘Lente en Pasen’ vanaf volgende week binnen het kindercentrum centraal.
In deze nieuwsbrief willen we u als ouder/ verzorger informeren over de inhoud van de activiteiten.
Een greep uit de activiteiten binnen het thema:








De kinderen worden voorgelezen uit het boek ‘Dottie’s eieren. In de voorste hal broedt
Dottie, de knuffelkip, in haar nest de eieren uit. Zouden er al kuikentjes uit gekomen zijn? De
kinderen gaan heel zachtjes een kijkje nemen. De jongste kinderen voelen aan het stro, de
oudste kinderen tellen de eitjes en vertellen over kippen en eieren en wat eruit komt. Wie
durft er Dottie te aaien en de eitjes aan te raken?
Op het raam zijn eieren geverfd, maar hoe zorgen we ervoor dat die warm blijven? De
kinderen maken allemaal een eigen ‘Dottie’!
De kinderen gaan buiten wandelen en gaan op zoek naar allerlei materialen waar een vogel
een nestje mee kan maken. Gebruikt een vogel daar een steen voor? Of heeft een vogel daar
takjes en veertjes voor nodig? De begrippen hard en zacht komen aan bod en ook leren
kinderen over veel en weinig, want hoeveel takjes, veertjes en mos heeft een vogel nodig om
een nest mee te maken?
Met klei en het nestmateriaal dat kinderen hebben gevonden maken ze zelf een nestje.
Daarin komt natuurlijk een ei en een kuiken!
De kinderen worden voorgelezen uit het boek ‘Dottie’s kuikens’. We spelen daarna het
verhaal na; niet één van de kuikens is weg, maar ze zijn allemaal verdwenen! Waar zijn ze
verstopt? Onder de bank, op de kast…

Klein,klein kuikentje

Lammetje in de wei

(op de melodie van klein,klein kleutertje)

(op de melodie van olifantje in het bos)

Wat doe je toch je best
Je wiegelt en je waggelt
je loopt niet al te best.

Lammetje,lammetje in de wei
kom toch eens wat dichterbij
dan aai ik jou lekker zacht
door jouw warme wollige vacht
Lammetje,lammetje in de wei
kom toch eens wat dichterbij

Ach , ik zal het wel leren.
k Zal het wel 10 x proberen
maar dan loop ik in een wip
net zo goed als Mama Kip.











Kinderen sorteren eieren op kleur en grootte.
We gaan in de groep smullen van een heerlijke paaslunch.
De kinderen maken samen eiersalade. Wie helpt er mee met snijden en wie helpt er met
roeren?
Kinderen zoeken paaseieren. Bij mooi weer buiten, bij slecht weer in de hal. We verzamelen
alle eitjes in een mand en gaan ze daarna samen delen.
Kinderen knutselen een eiermandje. Oudste kinderen mogen proberen zelf te knippen.
Jongste kinderen stempelen met hun handen waar verf op zit prachtige vlinders. Oudste
kinderen maken vlinders van toiletrolletjes. hun handen maken vlinders door middel van verf
op hun van hun handafdrukken.
De kinderen verkleden zich als vlinder en zwaaien en dartelen op muziek met dunne stof in
hun handen door de ruimte. Eerst langzaam, dan snel, dan hoog en dan laag.

N.B. (het kan zijn dat uw kindje door de hoeveelheid aan activiteiten niet aan alle onderstaande activiteiten deel zal nemen).

Voorleesverhaal 1: Dottie’s eieren
Dottie de kip is blij en trots. Voor de eerste keer heeft ze een nest eieren
gelegd. Wat zijn ze mooi! Ze vindt dat iedereen ze moet zien.
Maar Eend leert net haar kleintjes zwemmen, en Varken is met haar
biggetjes aan het slapen. Al die jonkies zijn zo leuk....
Dottie is eigenlijk niet meer zo blij met haar eieren.
Maar er wacht haar een grote verrassing.
Voorleesverhaal 2: Dottie’s kuikens
Het is vroeg in de morgen. Etenstijd! Zou de boer al voer hebben gestrooid?
Dottie de kip gaat heel even kijken...
Maar als ze terugkomt, zijn haar zes kuikens verdwenen.
Dottie gaat op zoek. Ze vindt haar kuikens terug op één na.
Waar kan hij toch gebleven zijn?
Voorleesverhaal 3: Rupsje Nooitgenoeg
Rupsje Nooitgenoeg heeft honger. Hij eet maar door. Als alle blaadjes op zijn,
begint hij aan taart, worst, snoep, fruit en chocolade. Elke dag van de week wordt
hij een beetje dikker, totdat hij verschrikkelijke buikpijn krijgt. Hij bouwt een
huisje om zich heen en aan het eind van de week komt hij er weer uit als een
prachtige vlinder!

Wist u dat voorlezen…
- De woordenschat vergoot
- Bijdraagt aan taalgevoel en taalbegrip, kinderen raken zo vertrouwd met taal
- De fantasie prikkelt
- De luistervaardigheid en het concentratievermogen vergroot
- En de sociaal emotionele vaardigheden stimuleert
Daarnaast is voorlezen voor jong en oud vaak een heerlijk rustgevend moment. In de
bibliotheek vindt u de leukste kinderboeken, zelfs voor de allerkleinsten!

Een aantal woorden uit het thema
- Ei, eieren, kip, nest, kuiken, breken, warm, nest,
- Takjes, veertjes, eitjes, broeden, vogel, zoeken, wandelen, plakken, verven, mooi, zoeken,
- Rood, blauw, groen, rood, roze, geel,
- Pasen, broodje, snijden, roeren, lepel, kom,
- Verstoppen, paashaas, zoeken, onder, tussen,
- Vlinder, kleur, vleugels, voelspriet, oogjes

Versje Pasen
Met Pasen, met Pasen
eten wij een ei
ei,ei,ei
een mooi ( kleur invullen) ei.
Versje Pasen
Roze stippen op een ei,
Met een mooie strik erbij
Ik heb er 1 voor jou en 1 voor mij
Welke kleur kies jij?

Liedje: Kippetje, Kippetje
Kippetje, kippetje, scharrel maar rond
Leg je voor mij straks een ei op de grond
Mag ik dat eitje dan van je pakken
Mag ik het koken of mag ik het bakken
Kippetje, kippetje, scharrel maar rond
Leg je voor mij straks een ei op de grond

Zoals u ziet wordt het een thema vol met leuke en leerzame activiteiten.
Wij hebben er zin in!

