
Beste ouders, 

 

 

Afgelopen thema: dit was het thema “kikker in de kou”. Ook zijn we de afgelopen 

periode druk bezig geweest met Cito. 

Nieuw: Danielle en Robert de Goeijen hebben voor ons 2 verjaardags stoelen gemaakt. We zijn er 

heel erg blij mee.  Heel erg bedankt, ook namens de kinderen. 
 

 

Liedjes:  
Als het buiten regent gaan mijn laarzen aan. Buiten regent alles kledder nat. 
Als het buiten regent gaan mijn laarzen aan. Door mijn regenjas word ik niet nat. 
Als het buiten koud is gaat mijn sjaal weer om. Buiten vriest het, dat is winter weer. 
Als het buiten koud is gaat mijn sjaal weer om. Dikke jas aan, ‘k voel de kou niet meer. 

 
 Jezus die langs het water liep,en Simon en Andreas riep  
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten  
Hij komt misschien vandaag voorbij Hij roept ook ons, roept U en mij  
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.   
 
Wie, wa winter, lekker in de kou. Winter wat hou ik toch veel van jou. 
Wie wa winter, kou in’t hele land. Warm in huis want de verwarming brandt. 
Wie wa winter, wat een leuke tijd als je met je vriendjes van de ijsbaan glijdt 
Wie wa winter, wat een leuke tijd als je met je sleetje van de heuvel glijdt  

  
           Als je geen liefde hebt voor elkaar,  

 
vallen de dromen in duigen.  

 
Dromen van vrede worden niet waar,  

 
kwaad is niet om te buigen.  

 
Refrein: 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  

 
leef je buiten Gods gloria.  

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  

 
leef je buiten Gods gloria.  

 

Nieuwe klank: de komende week is de O en de OO aan de beurt. 



Bijzonderheden:  De speelgoedochtend wordt deze keer verplaatst naar donderdag 25 

februari, dit i.v.m. de musical voor de groepen 3 tm 8 op vrijdag 26 maart. 

 

Nieuw thema:  Grease (vriendschap). We zijn al druk aan het oefenen met teksten en 

dansjes. Ook hebben we al verschillende scènes op het digibord bekeken. 
Welke ouder kan donderdagavond filmen en er eventueel een dvd van maken? Deze ouder mag zelfs 
twee keer komen kijken; donderdagavond om te filmen en vrijdagmorgen om van de musical te 
kunnen genieten. 
Een paar dagen voor de musical krijgt u nog de laatste informatie van ons. 

 
Kleuterpraat: 
Mijn papa maakt voor mij altijd een treinbaan van duplo. 
Speelt jouw papa er dan ook mee? 
(verontwaardigd)Nee, want hij is al 32 jaar. 
 
Weet je juf, Kleuren is niet zo mijn ding. 
School trouwens ook niet! 
 
Ik heb een bloedneus gehad,  
omdat ik een scherpe snottebel uit mijn neus heb getrokken. 
 
Juf, ik heb niemand om mee te spelen 
Met wie wil je dan spelen? 
Met jou! 

 

 

Groeten, Jeanet en Ingrid. 

 

    

 

 

 


