
   
 
 

Ik spetter en spatter  
in het water 

Beste ouders en verzorgers, 
  
Het thema ‘Ik in het verkeer’ hebben we 
samen afgerond. Tijdens de ouderavond 
hadden we een grote opkomst en de reac-
ties waren heel positief, fijn dat u er was! 
Mocht u er nou niet bij zijn geweest, er lig-
gen informatie boekjes in de hal, deze mag 
u meenemen. 
De zomer is weer begonnen en de zomer-
vakantie komt alweer in zicht. Wat is het 
dan heerlijk om te gaan spelen en experi-
menteren met water. Daarom ons nieuwe 
thema ‘Ik spetter en spatter in het water’. 
Wat drijft, wat zinkt, wat kun je allemaal 
met water doen? Er staan weer allerlei leu-
ke activiteiten op de planning. 
 
Vriendelijke groeten, 
de juffen 

Woordenschat:          

De vis, de schubben, de regenboog,                  

de waterplant, de schelp, de druppel, sproeien, 

zinken, drijven, de kleuren, het water, droog, 

nat, koud, warm.      

Vier kleine visjes zwommen naar de zee 
Moeder zei: ik ga niet mee 

Ik blijf liever in onze ouwe sloot 
Want in de zee zwemmen haaien en die bijten je… 

Blub blub, blubberdieblub 
Blub blub, blubberdieblub 

 
Drie kleine visjes zwommen naar de zee…….. 

 
Twee kleine visjes zwommen naar de zee……. 

 

Eén klein visje zwom naar de zee…….. 
Moeder zei: ik ga niet mee 

Ik blijf liever in onze ouwe sloot 
Want in de zee zwemmen haaien en die bijten je… 

Hap!!!! 
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Bijbelverhalen/Christelijk lied 
 

Bijbelverhalen:       

 De Heere roept Samuël 
 Jona 
 

Christelijke lied:  
 
Jona heeft God wel verstaan, 
maar hij stoort er zich niet aan. 
Jona gaat heel eigenwijs 
met een grote boot op reis. 
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, 
Jona moet naar Nineve. 
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, 
Jona moet naar Nineve! 
  
Midden op de oceaan 
komt zijn schip in een orkaan. 
Jona wordt van boord gezet, 
maar een vis heeft hem gered 
Want de Heer zegt: nee, nee, nee, 
Jona moet naar Nineve. 
Wamt de Heer zegt: nee, nee, nee 
Jona moet naar Ninive! 

Mededelingen: 
 
• We hebben zomervakantie van D.V. 
 Vrijdag 12-07 t/m vrijdag 23-08. 
 
• Schoonmaakavond: Maandag 1 juli 

hebben we weer schoonmaakavond. 
Wilt ons komen helpen? De inschrijflijs-
ten hangen in de hal! Alvast bedankt! 

 
• In week 28  hebben we de afsluiting van 

het thema ‘Ik spetter en spatter in het 
water’. 

 
• Er zijn weer nieuwe foto’s geüpload. 

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

 

 
 
 

Boekjes:  

• De mooiste vis van de zee; Marcus Pfis-
ter M.E. Ander  

• Jan Pieter en de gieter/ Jan Pieter gaat 
naar zee; Elly Zuiderveld en Marijke ten 
Cate 

• Stoute Stoffer; Rian Visser (VVE-boekje) 
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