CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZAAL

Themabrief Bas gaat naar de speelgoedwinkel
Het thema waar we komende
weken aan gaan werken is:
“Bas gaat naar de speelgoedwinkel”

speelgoed hebben maar dat het belangrijker
is dat we weten dat God van ons houdt en
dat we een parel in Zijn hand zijn!

De speelgoedwinkel, een plaats waar
de peuters vast graag naar toe gaan.
Zeker rond de tijd van Sinterklaas, als er
verlanglijstjes gemaakt mogen worden.
Ook op de peuterspeelzaal gaan we een
speelgoedwinkel inrichten en leren we
hoe het werkt in een speelgoedwinkel.
Het afrekenen bij de kassa en als het een
cadeautje is moet het ingepakt worden. De
kinderen gaan ook zelf proberen om een
cadeautje in te pakken.

De woorden die in dit thema geleerd
worden zijn:

Sinterklaas is ook bijna weer in het land!
We gaan in speelgoedfolders kijken wat
de peuters graag zouden willen krijgen. Dit
knippen we uit en maken er een verlanglijstje
van.
Ook gaan we een echte Sinterklaasmijter
maken, voor de intocht van Sinterklaas.
In de laatste week gaan we net als piet
proberen of wij over de daken kunnen lopen
en cadeautjes in de schoorsteen kunnen
gooien. De peuters verdienen dan een
pietendiploma.

de kassa
de raceauto
het vliegtuig
samen delen
het verlanglijstje
krijgen
klimmen
kruipen

de toonbank
de pop
de locomotief
samen spelen
geven
kiezen
klauteren
springen

De volgende boekjes zijn erg leuk om te
lezen en gebruiken wij bij het thema:
• Jip en Janneke | Annie M.G. Schmidt
• Vlekje in de speelgoedwinkel | Elsje
Mulder
• Rikkie helpt Sinterklaas | Guido van
Genechten

Tijdens de komende weken willen we de
kinderen meegeven dat het fijn is als we

www.peuterspeelzaaldetriangel.nl

Themabrief Bas gaat naar de speelgoedwinkel
Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:
Ik stond laatst in de speelgoedwinkel
Ik stond laatst in de speelgoedwinkel
oh, oh, oh!
Daar zag ik heel veel speelgoed staan
zo, zo, zo!
De verkoopster die ging op reis,
de klanten raakten van de wijs.
Ze deden allemaal zo,
ze deden allemaal zo,
ze deden allemaal zo!
1, 2, 3, 4 mutsje van papier
1, 2, 3, 4 mutsje van, mutsje van
1, 2, 3, 4 mutsje van papier.
Als het mutsje dan niet past,
zet hem in de speelgoedkast!
1, 2, 3, 4 mutsje van papier.
Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot,
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas,
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer.
Hoe waaien de wimpels,
al heen en al weer.

Oh, lieve Sint Nicolaas,
kom ook eens bij mij.
En rijd toch niet stilletjes
ons huisje voorbij!
Sinterklaas Kapoentje
Sinterklaas Kapoentje,
gooi wat in m’n schoentje,
gooi wat in m’n laarsje.
Dank u, Sinterklaasje.
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne.
Gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in mijn laarsje!
Dank u, Sinterklaasje!
Een parel in Gods hand
Weet je dat de Vader je kent,
weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand

Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe:
“Wie zoet is krijgt lekkers,
wie stout is de roe!”
Oefent u weer mee? Hartelijke groeten, de leidsters.

Kijkt u ook eens op de website
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl voor foto’s over het thema!
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