Infobrief thema “BAS in de lente !”
Week 12-13-14-15-16

Thema: BAS in lente
Themaboek:
Als themaboek willen we voor Bas in de lente het boekje Ik ben een bij gebruiken.
In dit boekje wordt verteld wat een bij is en wat hij doet.
We willen met de kinderen ook stilstaan bij waar woont
een bij en waarom is de bij een belangrijk dier.
Woorden die u thuis kunt oefenen die bij het thema
passen zijn:
De bij – het bijennest – de honing – de rups – de vlinder –
het kuiken – het schaap – de bloembol – de zaadjes – het
gras – de tulp – de krokus

We werken aan het thema Bas in de lente 5 weken.
Week 1 zullen we werken over de bijen.
Week 2 komt Pasen aan bod. Hierbij zullen we bezig zijn met de
ander dieren binnen het thema zoals het schaap en het kuiken.
Het boekje Kom uit het ei, kleintje is daarvoor een leuk boek.
In dit boek wacht moeder kip ongeduldig op haar kleine kuiken.
Wanneer komt ze uit het ei. Ze beleeft met het ei een waarlijk
avontuur. Tot uiteindelijk …… het ei uit komt.

Week 3 gaan we ontdekken hoe
een rups een vlinder wordt.
We lezen hierbij het boekje van Rupsje nooit genoeg.
Week 4 staat in het teken van zaaien en groeien. Sommige
planten komen uit zaden, andere uit een bol.
Week 5 zal gaan over bloemen.
Tips voor thuis
* Loop met uw peuter eens een rondje in de
omgeving en ontdek hoeveel bloemen en
planten eruit komen. En kijk ook welke kleuren
hierbij tevoorschijn komen.
*Rondom Pasen kunt u eieren versieren en
verstoppen.
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• Maak met uw kind een insectenhotel.
https://nl.pinterest.com/pin/524950900323646576/
• Maak samen met uw kinderen een moestuin. Zodat u
samen kunt ontdekken hoe alles groeit. Denk er ook
aan dat u ook in een grote bloempot al bv. wortels
kunt zaaien.
• Wilde bloemen zaaien is ook erg leuk. Ontdek wat er
zoal uit al die kleine verschillende zaadjes op komt. En
het is ook nog eens goed voor de bijen in Nederland.

Boekentips:
• Help de bijen
• Fien en Teun en de bijzondere bijtjes
• Kijk binnen in de bijenkorf
• Zoem de bij zoekt kleuren
• Lizzy en de bijen
• Rupsje nooit genoeg
• Dribbels eerste paasfeest
• Piep!
De meeste boeken zijn ook verkrijgbaar bij de plaatselijke bibliotheek. Hier kan u kind
gratis lid van worden en boekjes lenen.

Lenteliedjes
Alle eendjes zwemmen in het water.
Alle eendjes zwemmen in het water.
Falderalderiere falderalderade
Alle eendjes zwemmen in het water.
Falderalderalderalralral.
Schaapje schaapje
Schaapje schaapje heb je witte wol
Ja, baas. Ja, baas drie zakken vol.
Een voor de meester
En een voor de vrouw
Een voor het kindje dat bibbert in de kou
Schaapje schaapje heb je witte wol.
Ja, baas. Ja, baas drie zakken vol.
https://www.youtube.com/watch?v=uw6jY2P7X-8
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Een koetje en een kalfje
Een koetje en een kalfje die liepen door de wei
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij
Dat zei, dat zei geef dat kalfje maar aan mij.
Nee, zei de koe boe, boe, boe.
Nee, zei de koe. Boe, boe, boe.
https://www.youtube.com/watch?v=_hMfJnQ8Ee4
Zoem, zoem zegt de honing bij
https://www.youtube.com/watch?v=Ryj_LIfsf2U

