
Beste ouders, 
 
Alweer een thema afgesloten. Dit keer was het "Ik en mijn familie" 
 
Van de kinderen hing een stamboom op het raam met foto's. Dit vonden ze erg leuk en er werd elke 
dag met ze naar gekeken en over gepraat.  
 
Uiteraard hebben we weer gezongen. Dit keer vooral het liedje, in Holland staat een huis... 
En gelezen over Ole. Ole was zijn knuffel kwijt. Hij lag onder de kast en kon er zelf niet bij.  
Hij ging spelen met zijn papa en mama en met zijn zusje. Maar nog steeds kon Ole niet bij zijn knuffel.  
Gelukkig kwam het toch nog goed. Ole heeft leren kruipen, waardoor hij zelf zijn knuffel kon pakken.  
Ook hebben we nog gelezen over Bobbi die een broertje krijgt.  
 
In de hoek die was ingericht, werd lachend vadertje en moedertje gespeeld en de baby verschoond.  
De baby werd ook nog in bad gedaan en kreeg de fles.  
 
Om te knutselen hebben we foto's van de kinderen in stukken geknipt als een soort puzzel.  
Deze hebben de kinderen weer opgeplakt, met wat versiersels eromheen was het helemaal af.  
Er zijn nog huisjes geknutseld met daarin een gezin.  
Er wonen bij veel gezinnen ook huisdieren. Dus wat is er leuker dan ook een huisdier te knutselen.  
Een aantal kinderen heeft een poes geknutseld en een aantal een vis in een vissenkom.  
 
We zijn nog zogenaamd met zijn allen met de trein naar oma gegaan.  
Daar lekker koekjes gegeten. Wat een gezellige boel!! 
 
Als afsluiting van dit thema zijn er elke dag opa's en oma's geweest op de groep.  
Wat een feest wat dat!!  
Het was heel erg leuk om te zien hoe de opa's en oma's met de kinderen bezig waren. Eerst lekker 
fruit gegeten en daarna voorgelezen en liedjes gezongen. En als klap op de vuurpijl ook nog even 
buitengespeeld.  
Zowel de kinderen als de juffen vonden dit echt erg geslaagd!! 
 
Groetjes, 
De Nachtegaaltjes 
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