
   
 
 

Ik in het verkeer 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Samen hebben we het thema ‘Lente op de 
boerderij’ afgesloten met een uitje naar 
Dondertman. Wat hebben de kinderen ge-
noten. Nu is het alweer tijd voor ons nieu-
we thema ‘Ik in het verkeer’. Het is belang-
rijk dat peuters al jong de regels leren ken-
nen in het verkeer. Dit gaan we de komen-
de tijd spelenderwijs doen. We gaan o.a. 
oefenen met een verkeersparcour met een 
echt stoplicht en zebrapad. We hebben al-
lemaal nieuwe speel– en ontwikkelingsma-
terialen van ‘ Jong leren in het verkeer’.   
 
Kinderen willen de wereld ontdekken, wat 
kun je doen om je kind daarop voor te be-
reiden? Op D.v. 11  juni hebben we een ou-
deravond, dan komt er iemand van ‘Jong 
leren in het verkeer’ een voorlichting ge-
ven. Een echte aanrader. We hopen jullie 
als ouders die avond te ontmoeten! 
 
Vriendelijke groeten, de juffen  

Woordenschat:          

het verkeer, het verkeersbord, de klaar-over, 

het oversteken, de voetganger, de stoep,        

de stoeprand, het zebrapad, het verkeerslicht, 

het kruispunt, de bocht, de rotonde, de straat, 

de fiets, het voorlicht, het achterlicht,              

de fietsbel, het fietspad, de auto, de botsing, 

de gordel, de politieauto, de  trein, de bus,     

de bushalte, de ambulance, de vrachtwagen, 

de motor.         

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mededelingen: 
 
• Woensdagmorgen 22 mei houden we 

een open morgen voor o.a. inschrijving 
van nieuwe peuters. Welkom! Zie ook 
de flyer op het prikbord. Neem gerust 
een flyer mee voor familie, vrienden, 
buren, enz.  

 
• 30 en 31 mei zijn de kinderen vrij i.v.m.  
 Hemelvaart en op 10 juni zijn de kin- 
 deren vrij i.v.m. 2e Pinksterdag. 
 
• 11 juni ouderavond met als thema 
 ‘Jong leren in het verkeer’.  
 
• Voor de tijden van het inloopspreekuur 

van de JGZ: zie prikbord in de hal.  
 
• In week 25 hebben we de afsluiting van 

het thema ‘Ik in het verkeer’. 

Boekjes:  

• Stoeprand…..Stop!; Dick Bruna 

• Tim op de tegels;  Tjibbe Veldkamp & 
Kees de Boer  

• Pas op voor Wilde Wesley; Elle van Lies-
hout en Erik van Os. (VVE-boekje) 

 

Bijbelverhalen:    

  
 Bartimeüs 
 Hemelvaart 
 Pinksteren 
 Ruth 
 Samuel 

Christelijke lied:  
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot… 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ik weet:  
Hij is mij steeds nabij…. 
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