
   
 
 

Wat heb ik aan vandaag? 

Beste ouders en verzorgers, 
  
Deze week zijn we begonnen met het nieu-
we thema ‘Wat heb ik aan vandaag?’.  
Er komt een kledingwinkel in de klas en 
natuurlijk mogen de kinderen zich ook  
verkleden. Samen gaan we allerlei activi-
teiten rondom kleding ondernemen en we 
sluiten het thema af met een ‘echte’ mo-
deshow. Hebt u nog (verkleed) kleren, 
hoeden, schoenen, mutsen, sjaals etc. die 
u niet meer gebruikt? Dan mag u kind deze 
meenemen, de kleding wordt na afloop 
van dit thema geschonken aan Dorcas. 
Wilt u liever uw kleding weer zelf terug, 
geef dit dan even door aan één van de leid-
sters van uw kind. We hopen weer op een 
gezellig thema, met heel veel verkleedple-
zier! 
 
Vriendelijke groeten, 
de juffen 

Woordenschat:          

Aantrekken, het hemd, de onderbroek,           

de pyjama, het t-shirt, de broek, de jurk,         

de bloes, de rok, de schoenen, de veter,          

de maillot, de sokken,  de laarzen, opzetten,  

de muts, de hoed, de sjaal, de handschoenen, 

de zwembroek, de korte broek, de knoop,      

de modeshow, de buiging, het applaus.               

 
Refrein: 

Ik trek schone kleren aan 
Dat kan ik al heel goed 
Doe mij maar even na 

Dan zie je hoe het moet 
 

Ik trek een trui aan 
Dat kan ik al heel goed 
Doe mij maar even na 

Dan zie je hoe het moet 
 

Ik trek een trui aan 
Dat kan ik al heel goed 

Ik doe mijn schoenen aan 
Eén aan elke voet 

 
Ik trek vieze kleren uit 

Dat kan ik ook heel goed 
Doe mij maar even na 

Dan zie je hoe het moet 
 

Ik trek mijn vieze sokken uit 
En stop ze in de was 

Ik doe mijn schoenen uit 
En zet ze in de kast 
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Bijbelverhalen/Christelijk lied 
 
• Bijbelverhalen: - Jezus is de goede Herder 
    - Het dochtertje van Jaïrus 
    - De verloren zoon 
 
• Christelijke lied:  
 
De herder heeft zich niet vergist  
de schapen zijn geteld  
Maar één klein schaapje wordt vermist 
dat dwaalt nog in het veld  
 
De herder neemt zijn stok en staf  
en zoekt het overal  
koor Kwam er een wolf op ’t schaapje af 
of maakte het een val  
 
Het is al donker en al laat  
als Hij het schaapje vindt  
Hij streelt het zacht en is niet kwaad 
maar draagt het als een kind  
 
Al is het schaapje eigenwijs  
en gaat het honderd keer  
niet met de kudde mee op reis 
de herder zoekt het weer  

Mededelingen: 
 
• Voor de tijden van het inloopspreekuur 

van de JGZ: zie prikbord in de hal.  
 
• We hebben voorjaarsvakantie van: 

maandag 18-02 t/m vrijdag 22-02. 
 
• Er zijn weer nieuwe foto’s geüpload. 

Deze zijn te vinden onder volgende link: 
 www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl/fotoalbum 

 
 

Boekjes:  

• Aankleden met Fien en Milo; Pauline 
Oud. 

• De winkel van Betje big; Dick Bruna. 

• Een jasje voor Klein Konijn; Rindert 
Kromhout. (VVE-boekje) 

 

 

  

 

 

 

 


