Het thema waar we komende weken aan
gaan werken is: Welterusten Bas

Themabrief

Welterusten
Bas

Na alle gezellige feestdagen en kerstvakantie beginnen
we nu weer met een nieuw thema namelijk “Welterusten
Bas”. We zullen het de komende 5 weken gaan hebben
over slapen. Wat heb je nodig als je naar bed gaat?
Wie brengt je naar bed en wat doe je voordat je naar
bed gaat? Bas gaan we samen naar bed brengen
maar eerst moet hij zijn pyjama aan, plassen en tanden
poetsen! Zou Bas ook een knuffel hebben in bed? We
gaan samen op de praatplaten kijken of de knuffel op
de plaat staat. Ligt de knuffel in bed, onder de kast of
op de stoel? Ook mogen de kinderen in de derde week
hun eigen knuffel meenemen naar de speelzaal. Is jouw
knuffel hard of zacht? Groot of klein? Slaapt je knuffel bij
jou in bed en is het dan nacht of dag? We gaan samen
nadenken over de verschillen tussen nacht en dag
(donker/licht) en wat we ’s nachts buiten kunnen zien.
De laatste week hebben we het over logeren. Misschien
zijn er kinderen die al een keer gelogeerd hebben? Bas
heeft een mooie koffer maar die is wel heel zwaar! Wat
zit er toch allemaal in? Misschien kunnen we hem iets
lichter maken door er spullen uit te halen die niet nodig
zijn voor het logeren!
We hebben dus genoeg om over te praten, denken,
spelen en te knutselen!
Ter herinnering: Wilt u uw peuter een kleine
schoenendoos meegeven? Het mag ook een andere
doos zijn of iets wat ongeveer hetzelfde formaat heeft,
bijvoorbeeld een vers pakketdoos of een mueslidoos.
Als we er maar een warm, fijn bedje van kunnen
knutselen!

De woorden die in dit thema geleerd
worden zijn:
slapen

verstoppen

het bed

op, in, achter

de pyjama

de deken

de tandenborstel

geven

de knuffel

logeren

stil

zwaar, licht

De volgende boekjes zijn erg leuk om te
lezen en gebruiken wij bij het thema:
• Tien kleine muisjes slapen
• Welterusten kleine beer
• Welterusten Bas
• Bobbi gaat logeren
• En nu lekker slapen

Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:
Hoger dan de blauwe luchten
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij.
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor grote en voor kleinen,
wil de Heer hun Helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen onze handen saam.
Heer die altijd naar ons luistert,
neem ook dit gebedje aan.
Amen.

Word wakker
Word wakker en was je handen
Word wakker en poets je tanden		
Word wakker en kleed je aan			
Om naar de speelzaal te gaan

Jezus is de Goede Herder
Refrein:
Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.
Refrein
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Refrein

Ik ga slapen
Ik ga slapen ik ben moe
Here dek mij lekker toe
met Uw liefde warm en zacht
en bewaar mij deze nacht
Laat mij weer gezond en fris
opstaan als het morgen is
geef dat ik weer spelen mag
dank U wel voor deze dag

Oefent u weer mee?
Hartelijke groeten, de leidsters.
Kijkt u ook eens op de website
www.peuterspeelzaaldetriangel.nl
voor foto’s over het thema!

