Peuteropvang Odaschool
Vanaf januari 2019 zijn wij bij de peuteropvang weer gestart met een nieuw Uk & Puk thema;
KNUFFELS.

De kinderen mochten ieder hun eigen knuffel meenemen. Het liefst een knuffel die ze even konden
missen, zodat deze gezellig bij ons op de groep kon blijven slapen.
Met elkaar hebben we gekletst over de knuffels. Hoe ziet de knuffel eruit? Hoe heet de knuffel? Wat
doe je allemaal met je knuffel? Hoe kun je je knuffel verzorgen?
Ook hebben de kinderen geleerd om samen met Puk hun knuffel in bed te leggen. Wat moeten we
eerst doen, voordat we kunnen gaan slapen? En daarna? De kinderen hadden zo hard gewerkt, dat
ze zelf ook even gingen slapen.

Daarnaast hebben de kinderen bij dit thema op een speelse manier geleerd wat het verschil is tussen
hard en zacht, en hebben we de begrippen: op, onder, in, naast, achter, geoefend d.m.v.
verstoppertje te spelen met onze knuffels.
Wij gaan nog een paar weken verder spelen met onze knuffels en op naar de Carnaval!

BSO Odaschool
Na een gezellige kerstvakantie, met een pyjamaparty en lekkere hapjes, zijn wij in januari 2019
begonnen met het thema beroepen. Welke beroepen zijn er eigenlijk allemaal? En weten de
kinderen al wat ze een leuk beroep vinden?
Om meer te weten te komen over verschillende beroepen, hadden we een aantal mensen
uitgenodigd die een bijzonder beroep hebben. Zo hebben we de bakker op bezoek gehad die lekkere
wafels met ons kwam bakken. En de verpleegkundige die op bezoek kwam en van alles vertelde over
haar werk. Ook gaf zij een demonstratie om een verbandje aan te leggen en liet ze zien welke
spuitjes ze soms moet gebruiken. Ook kwam de tandarts op bezoek. Zij las een verhaal voor over
haar werk. Maar naast de bakker, de verpleegkundige en de tandarts, kwam de politie bij ons
bezoek! Dat was toch wel het aller spannendst! De politie liet zien wat ze bij zich had en we mochten
even meeluisteren wat er werd gezegd over de portofoon. Spannend zeg!

De aankomende weken staat er nog een bezoekje aan de brandweer op het programma en krijgen
we bezoek van een stewardess!

