Het thema waar we komende weken aan
gaan werken is: 'Bas in de lente'

Themabrief

Bas in de
lente

Voor de vakantie zijn we bezig geweest met het thema
‘Bas is ziek’. Bas is weer helemaal beter en kunnen we
samen genieten van het thema ‘Bas in de lente’. De
zonnestralen worden steeds sterker en warmer. We
zien ook al verschillende bloemen weer uit de grond
komen. Veel mensen zien er naar uit! We willen met de
kinderen dan ook gaan werken over de lente. We lezen
het boek ‘Lentekriebels’ en praten hier met de kinderen
over door. Bijvoorbeeld: “ Wat is lente”, “hoe zie je dat
het lente wordt”, “welke bloemen zie je en hoe kun je
voor bloemen zorgen”? Ook worden er, in deze tijd van
het jaar, veel jonge dieren geboren. Kunnen de kinderen
deze jonge dieren, zoals het kalfje, het veulentje en het
biggetje, benoemen? Het verhaal van ‘Rupsje nooit
genoeg’ blijft ook altijd een feest om voor te lezen. Hoe
wonderlijk is de natuur gemaakt! Een rups die uitgroeit
tot een prachtige vlinder! Tijdens dit thema zullen we
natuurlijk ook weer stil staan bij een God die de dieren,
bloemen en natuur zo prachtig heeft gemaakt. Kent u dit
lied?
Dank u voor de wonderen die gebeuren,
Dank u voor de bloemen in het veld
Dank u dat uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
Tijdens dit thema lezen we ook al verhalen, voorafgaand
aan Pasen, wat Jezus meegemaakt heeft. Als we vier
weken over de lente hebben gewerkt, dan gaan we in de
eerste week van april bezig met een mooi cadeau voor
moederdag; waar we niets over verklappen.
De tweede week van april luisteren, praten, zingen en
knutselen over Goede Vrijdag en Pasen.
Die week erna maken we mooi inpakpapier waar we ons
moederdagcadeau mee inpakken. Dat mag dan ook mee
naar huis en daarna genieten we dan van twee weken
vakantie. (26 april t/m 6 mei)

De woorden die in dit thema geleerd
worden zijn:
de zon

het kuikentje

de bladeren

het kalfje

de bloemen

het veulentje

het gras

de lente

de rups

buiten

de cocon

het ei

De volgende boekjes zijn erg leuk
om te lezen en gebruiken wij bij het
thema:
•
•
•
•
•
•

Lentekriebels | Jung-Hee Spetter
Het ei | Dick Bruna
Rupsje Nooitgenoeg | Eric Carle
Dotties eieren | Julie Sykes
Karel in de lente | Liesbet Slegers.
BOE | Matthew van Fleet

Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:
Er liggen bolletjes in de grond
Er liggen bolletjes in de grond
Te slapen te slapen
Er liggen bolletjes in de grond
Overal in’t rond
Wakker worden, wakker worden
Alle vogeltjes zingen
Alle vogeltjes fluiten
Bloempjes kom naar buiten

Krokusbolletje
Krokusbolletje,
kom eens uit je holletje.
Met je bloempje teer en fijn.
Oh, wat ben je klein!

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje
Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
een vlindertje, een vlindertje.
Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
‘k ben een kind van God.
Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij.
Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij.

Een koetje en een kalfje
Een koetje en een kalfje
Die liepen in de wei
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij
Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan mij
Nee, zei de koe, boe, boe, boe
Nee, zei de koe, boe, boe, boe

Lammetje
Lammetje, lammetje, lammetje.
Kom toch eens over mijn dammetje.
Lammetje zoet, lammetje klein,
Wil jij wel mijn vriendje zijn.

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

