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Wij werken op dit moment aan: 

 

o Deze maand hebben wij het over het thema 

‘Lente’. In dit thema hebben we het 

natuurlijk ook over Pasen.  

o De Paastak is al mooi versierd en de 

huishoek is veranderd in een 

bloemenwinkel.  

o Heeft u thuis toevallig boeken of ander 

materiaal dat past bij ons thema? Dit is  

altijd welkom. 

o Deze maand leren we de letter t van tulp en 

de aa van paashaas.  

o Deze maand staat gewoonte 7 centraal 

‘houd de zaag scherp. 

  

 

 
 
 
 
 
 

Wist u dat…  

- Thijs, Lilli en Juna deze 

maand jarig zijn? 

 - De inloopmiddag is deze 

maand op woensdag 28 

maart.  

- Er ook veel weetjes in onze 

Kletsklas geplaatst worden?  

- Dinsdag gaan we 

paasliedjes zingen in 

zorgcentrum Oranjehof. We 

hebben genoeg leerkrachten 

op deze dag, dus hulpouders 

zijn dit keer niet nodig.  

- Woensdag 28 maart is de 

Grote Rekendag. Op deze 

dag gaan we allemaal 

rekenactiviteiten doen. Het 

zou fijn zijn als er nog een 

paar ouders tijd hebben om 

een uurtje te helpen. Dit is 

van 08.45 uur tot 10.00 uur.  

- We gaan op maandag 9 

april naar de educatieve 

boerderij ‘Melkveebedrijf 

Hakkert’. We hebben nog 

ouders nodig die kunnen 

rijden. Graag aanmelden bij 

onze groepsouder Linda.  

 

  

Deze maand staat gewoonte 7 centraal. Dit is 
‘houd de zaag scherp’. Evenwicht voelt het best. 
Wij zorgen voor veel afwisseling. Soms doen we 
iets met ons lichaam, bijvoorbeeld in de gymzaal. 
We gebruiken ook onze geest, als we nieuwe 
dingen leren. Als we samenwerken en het is heel 
gezellig, gebruiken we ons hart. Onze ziel is nog 
een beetje lastig te begrijpen. We mogen dan 
allemaal iets kiezen wat we zelf leuk vinden. Dat 
kan voor iedereen iets anders zijn.  
Deze vier dingen proberen we af te wisselen, zodat 
het in evenwicht blijft. Dan houden we de zaag 
scherp.  

Dinsdag gaan we liedjes zingen in Zorgcentrum Oranjehof. 

We zingen onder andere deze liedjes;  

- klein klein kleutertje 

- Palm Pasen 

- Er liggen bolletjes in de grond 

https://www.youtube.com/watch?v=HTX_M8suYok  

- een bolletje 

http://www.wijmakenmuziek.nl/mp3/ploegsma/lente/boll

etje.mp3  

- lente in de wei 

http://www.wijmakenmuziek.nl/mp3/ploegsma/lente/lent

eindewei.mp3 
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