Beste ouder en/of verzorger
Komende vier weken werken we met een nieuw thema.
KNUFFELS!
Knuffelen met je knuffels, maar ook met papa en mama, met de leidster en
misschien wel met andere kinderen. Bij ‘knuffelen’ hoort aaien met je handen en je wangen, lief
zijn voor elkaar, vriendjes worden. Veel hiervan komt bij dit thema aan bod.
Voor dit thema mogen de kinderen van thuis hun eigen knuffel meenemen. Omdat alle
kinderen een knuffel meenemen, graag de knuffel voorzien
van naam, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.
Zelfs Puk neemt zijn eigen knuffel mee!
De kinderen ondernemen samen met hun knuffel allerlei
activiteiten. Zo brengen ze hun eigen knuffel naar bed in de
slaapkamerhoek en helpen zij Puk. Ook ontdekken de
kinderen hoe verschillende materialen aanvoelen bij hun
knuffel. Daarnaast leren de kinderen ook hun lichaamsdelen
te herkennen en te benoemen.
Eerste week:
Het woord van deze week is ‘knuffel’. Net als Puk mogen de kinderen hun eigen knuffel
meenemen. De kinderen ervaren dat knuffels zacht en warm zijn. Door gericht vragen te stellen
komen er veel verschillende eigenschappen van de knuffels aan bod. Wat is het voor een
knuffel? Is het een pop, een beer, een aap of misschien een konijn? Voelt de knuffel zacht?
Welke kleur, etc.?
Tweede week:
Het woord van deze week is ‘pyjama’. Puk is erg moe. Maar kan Puk wel gaan slapen in zijn
eigen kleren? Is Puk niet iets vergeten? Wat moeten de kinderen allemaal doen voordat zij naar
bed gaan? De pedagogisch medewerkers geven de kinderen de kans om zelf te benoemen wat
Puk allemaal moet doen voordat hij gaat slapen.
Derde week:
Het woord van deze week is ‘wekker’. Puk ligt te slapen. Hoe kunnen de kinderen Puk wakker
maken? De kinderen worden gestimuleerd om tot oplossingen te komen.
Vierde week:
Het woord van deze week is ‘slingers’. In de laatste week staat het afscheid nemen van de
knuffels centraal. We vieren een afscheidsfeestje voor de knuffels.
Uiteraard kun je thuis ook aan het werk met dit thema:
-

Samen met je kind praten over wat hij/zij op het kinderdagverblijf heeft gedaan.
Knuffelen met je kind.
Tijdens het aan- en uitkleden van je kind samen de lichaamsdelen benoemen.
Boekjes voorlezen omtrent knuffels.
Liedjes zingen.

Met vriendelijke groeten,
Team Pinkeltjesland

