Hoi kinderen (en ouders/verzorgers),
Wat is het stil bij ons op de groepen. Wij missen jullie!!

Het is een rare tijd. De scholen zijn dicht, de kinderopvang is dicht en jullie zitten thuis. Toch is dit
nodig. Er zijn mensen in Nederland besmet met het coronavirus. Het is een soort griep. Voor oude
mensen en mensen die snel ziek worden, kan dit heel gevaarlijk zijn. Om te zorgen dat het virus zich
niet snel verspreid en er niet veel mensen tegelijkertijd naar het ziekenhuis moeten, heeft de regering
gezegd dat wij zoveel mogelijk thuis moeten blijven.
En dan zitten jullie thuis…. Natuurlijk kan dat fijn en gezellig zijn, maar jullie zullen vast en zeker ook
wel dingen missen en iets willen doen. De kinderen die op de basisschool zitten, hebben werk van
school meegekregen (want het is geen vakantie), maar wij kunnen ons voorstellen dat je het mist om
te knuffelen met de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf, te spelen met jouw
vriendjes/vriendinnetjes van de peutergroep of BSO, een spelletje te doen met de pedagogisch
medewerker van de BSO, het samen worden voorgelezen op de peutergroep en de leuke activiteiten
die wij op de groep altijd doen.
Voor jullie hebben wij een aantal activiteiten bij elkaar gezocht, die jullie thuis kunnen doen als jullie
daar zin in hebben. Op de meeste groepen wordt er gewerkt aan het thema ‘Lente’. De activiteiten die
wij jullie geven, hebben ook te maken met de lente. Naast deze activiteiten is het fijn om elkaar te
helpen en aan elkaar te denken. Dus je kan papa en mama een keer helpen met de was ophangen,
de vaatwasser inruimen of stofzuigen. Je kunt ook een kaartje maken en sturen naar opa en oma of
facetimen met je nichtje of neefje.
Wij houden jullie op de hoogte en hopen jullie snel weer gezond en wel te zien op de groep!!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De pedagogisch medewerkers van Quadrant
Hier een aantal activiteiten per leeftijd. Veel plezier ermee!
0-2 jaar
Een opzegversje is goed voor baby’s en dreumesen. Herhaal vooral, dan wordt het plezier alleen
maar groter! Zeg en speel het volgende versje op bij bijvoorbeeld het afdrogen of aankleden van jouw
kind. Aan tafel of op een ander moment kun je dit herhalen. Dreumesen (en ook peuters) gaan zelf al
meeklappen, stappen en natuurlijk….. kriebelen!
Handen en voeten
Met je handjes kun je klappen
Met je voetjes kun je stappen
Met je teentjes kun je wiebelen
Met je vingertjes kun je ….kriebelen.
Uit: Leuke knierijmpjes en knuffelversjes
(Sandrine Lambert)

Samen naar de geluiden van de dieren op de kinderboerderij luisteren. Kan jouw kind al de geluiden
nadoen? Weet hij/zij misschien al welk geluid bij welk dier hoort? Dit is te vinden op YouTube. De link
is; https://www.youtube.com/watch?v=8QmaRzBlBjM
2-4 jaar
Ga lekker in de tuin spelen. Dat kan gelukkig wel.
Een leuk boekje voor je peuter is daarbij:

Bobbi in de tuin (Monica Maas)
Bobbi rijdt met zijn speelgoedvriendjes in de tuin rond met de kruiwagen.
Daar ontdekken ze heel veel!
Heb je het boekje niet in huis? Kijk eens op Bol.com. Daar zijn de boekjes
nu € 0,01.
Op http://www.bobbi.nl/fun/kleurplaten/ zijn kleurplaten te downloaden en online zijn er spelletjes die
jouw kind kan doen.
Het liedje ‘Een koetje en een kalfje’ kunnen jullie samen beluisteren en zingen. Het is te vinden op
YouTube. Tik ‘Poppy zingt’ in en de titel van het liedje. Een filmpje van een liedje dat rustig gezongen
wordt en uitgebeeld wordt met houten speelgoed. De link is; https://youtu.be/8WIkGGHtP00
4-6 jaar
Het wordt lente! Het is leuk om het huis op te vrolijken met bloemen.
Misschien heb je wat hulp nodig van een volwassene.




Teken een tulp op karton en knip dit uit (of laat je daarbij
helpen).
Neem een leuke kleur wol en ga nu de tulp omwikkelen met
wol.
Een stokje of takje erachter plakken en klaar. Als je er meer
maakt, heb je een mooi vaasje met lentebloemen.

Ook leuk om aan iemand te geven. Je opa en oma of buurvrouw
misschien? Maak er dan nog een leuk kaartje aan.
Om mee te zingen:
YouTube
Liedje Lente van Minidisco
https://www.youtube.com/watch?v=X-kGmMNMTVY

7 jaar en ouder
Gelukkig kunnen jullie nog wel naar buiten.
Doe dit vooral en ga stokjes zoeken. Dikke
en dunne takjes. Nu nog een leeg blikje, die
je kan versieren en je kunt een insectenhotel
maken.
Je kunt met kralen een leuke ketting maken
om je hotel op te hangen. Leuk om die alvast
te maken, zodat als het lente wordt er heel
veel beestjes kunnen logeren bij jou.
Kijk hiernaast op de foto voor ideeën.

Tip voor de ouders/verzorgers

Naast al het huiswerk en wat er nu allemaal thuis moet gebeuren, is het
leuk om ook gezellige dingen met elkaar te doen. Gelukkig kan dat ook
buiten. Staatsbosbeheer heeft verwezen naar
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten. Hierop staan leuke
buitenopdrachten voor verschillende leeftijden. Een mooie afwisseling nu
er veel achter pc en laptopschermen thuis gewerkt wordt.

