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Beste ouders / verzorgers, 

 

 

Vanaf maandag 24 februari tot en met vrijdag 27 maart 2020 hebben we het thema: 

 

 

“FEEST” 

 
 

 

 

Wat gaan wij onder andere doen op de peuterspeelzaal: 

• We gaan zandtaartjes maken. 

• Diverse cadeautjes inpakken en tellen. Welk cadeau is het grootst en welk het kleinst? 

• De kinderen gaan mooie slingers maken om het lokaal te versieren. 

• Met de kinderen gaan we nadenken over wat er allemaal bij een feest hoort en welke 

feesten zijn er eigenlijk? Ook maken we feestelijke werkjes, zoals een mooie slinger 

en een feesthoed. Het wordt dus een echt een gezellig feestje! 

 

 

 

We willen in de laatste week (op donderdag 26 en vrijdag 27 maart) 

het thema afsluiten met het verjaardagsfeest van de juffen! De kinderen 

mogen tijdens dit feest verkleed naar de speelzaal komen. Ze hoeven die 

dag geen eten of drinken mee te nemen, want wie jarig is trakteert. Wij 

zullen voor iets lekker te eten en te drinken zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderstaande woorden komen o.a. tijdens het thema aan bod: 

Het feest  de rits   groen   een bos bloemen 

Het cadeau  de knoop  de taart  de kaart 

Jarig   rood   de hoed  de brievenbus 

De muts  geel   de slinger  zingen 

Aantrekken  blauw   de strik  gefeliciteerd 

 

 
 

Uiteraard zingen we weer veel liedjes o.a: 

‘t Is feest tralala 

‘t Is feest tralala want …... die is jarig, ja ja 

‘t Is feest tralala  

‘t Is feest tralala 

Hiep, hiep, hiep, hiep hiep, hoera 

 

Er is er een jarig hoera, hoera 

Dat kun je wel zien dat is ……. 

Wij vinden dat allen zo prettig ja ja  

En daarom zingen wij blij 

Hij/zij leven lang hoera hoera 3x 

 

Ei, ei, ei en we zijn zo blij 

Want ….. die is jarig en dat vieren wij  

Ei, ei! 

 

Leuke boeken, die bij dit thema passen: 

Het feest van Nijntje     Dick Bruna 

Het orkest van Nijntje    Dick Bruna 

Feest met Fien en Milo   Pauline Oud 

Kikker viert feest    Max Velthuijs 

Bobbi is jarig     Monica Maas 

Bobbi viert feest    Monica Maas 

 

Cluster foto app 

De foto’s die tijdens de speelochtend/middag worden gemaakt, kunt u per groep terugkijken 

in de Cluster app. Heeft u nog geen uitnodiging hiervoor ontvangen? Laat u het even weten 

aan de leidsters op de groep. 

 

Telefoonnummers Onder Moeders Paraplu en De Regenboog: 

Mocht uw peuter door omstandigheden niet naar zijn of haar gebruikelijke groep komen, dan 

kunt u ons dit telefonisch laten weten via een van de onderstaande telefoonnummers: 

Onder Moeders Paraplu  06 20301009 

De Regenboog   06 13717072 

 
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? U kunt met uw vragen altijd bij een van onze 

pedagogisch medewerkers terecht! 

 



 

 

 

 

 

 


