Het thema waar we komende weken
aan gaan werken is: 'Bas gaat naar de
boerderij'

Themabrief

Bas gaat
naar de
boerderij

De kinderen mogen in deze weken, als ze die hebben,
een dierenknuffel meenemen naar de speelzaal. We
maken een kinderboerderij in het lokaal en er komt een
dierenartsenpraktijk. Er komt een ontdekbak met tractors
en verschillende boerderij dieren.
We benoemen de ‘grote’ dieren maar ook de ‘kleine’
jonge dieren. Wat voor geluid maken ze, wat eten ze?
We knutselen een weiland met allemaal verschillende
dieren naar aanleiding van het boek ‘Plons’. Ook spelen
we het verhaal na door allerlei boerderijdieren te laten
‘plonsen’ in een teil met water (de vijver).
De koe heeft allemaal vlekken die we gaan tellen, een
schaap heeft zachte wol en een haan prachtige kleuren.
Zo heeft de Here God, net als de mensen, ook de dieren
allemaal verschillend en uniek gemaakt.

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

de boer

de kip

het schaap

het varken

het paard

de koe

het kalfje

de vlekken

loeien

de Goede Herder

het lammetje

blij

verdrietig

de haam

de kip

het kuiken

het ei

de stal

het hooi

de tractor

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

Kom uit het ei, kleintje | Shen Roddie en Frances
Cony
Bobbi op de kinderboerderij | Ingeborg Bijlsma
Bas bij de boer | Dagmar Stam
We hebben er een geitje bij | Marriët Huiberts
Schaapje is weg | Tim Dowley

Dit zijn de liedjes die we zingen
bij dit thema:
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren?
Of staat jou de kleur niet aan?
Boer wat zeg je van mijn kippen?
Boer wat zeg je van mijn haan?

Jezus is de Goede Herder
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
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Poesje mauw
Poesje mauw, kom eens gauw
ik heb lekkere melk voor jou
En voor mij, rijstebrij
O, wat heerlijk smullen wij
Hondje waf, waf, waf, waf
blijf jij van mijn lekkers af
Deze koek is van mij
En voor jou is er ook wat bij

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

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

