
 

 

 

 

 

 

 

     

Nieuwe naam, zelfde eenheid 

 

Zoals u ziet, staat bovenaan deze brief geen Peutertuin-logo meer... en dat is niet voor niets! Geheel in lijn 

met de manier waarop wij al jaren samenwerken met Basisschool de Wieken, willen wij deze eenheid nu 

ook naar anderen toe uitstralen in onze naamgeving. Voortaan dragen wij, de VKV (Verkorte 

Kinderopvang met VVE) en de BSO (voorheen Tjasker), daarom de naam  Kindcentrum de Wieken. Met 

deze naamswijziging zal voor iedereen snel duidelijk zijn waar onze opvang gevestigd is en dat we een 

doorgaande lijn hebben met Basisschool de Wieken. Mocht u vragen krijgen over waar de Peutertuin toch 

gebleven is, dan kunt u iedereen dus geruststellen: de naam mag dan veranderd zijn - we gaan 

toekomstbestendig verder op ons vertrouwde adres, in De Wieken! Ons telefoonnummer blijft gelijk  

(06-57 92 59 39 voor een directe verbinding met ons en 010-426 18 85 voor de basisschool), maar ons 

mailadres wijzigt. Dat is vanaf nu: kindcentrumwieken-vkv@komkids.nl  . Zou u voortaan dit nieuwe 

mailadres willen gebruiken? 

 

Over het thema 

 

Voor peuters is het voelen aan en experimenteren met allerlei materialen 

een leuke bezigheid. Daarom is zand en water bijvoorbeeld ook een leuke 

combinatie: als zand nat is kan je er van alles mee bouwen. Maar er zijn 

natuurlijk nog veel meer materialen waar je wat mee kunt maken: kurk en 

prikkertjes, touw, keukenrollen, houtjes, noem maar op. Al doende 

ontwikkelen kinderen hun motoriek en kunnen ze zelf uitvinden wat ze wel 

of niet mooi vinden. Bovendien leren ze dat iets maken niet alleen op het 

platte vlak hoeft te zijn met lijm, kleuren en papier, maar dat het veel 

ruimtelijker kan. 

 

Wat lezen we? 

 

Blauwtje en geeltje gaat over twee vriendjes, die groen worden als ze elkaar 

omarmen. Zo kom je vanzelf op ideeën om op allerlei manieren kleuren te mengen. 

Dat kan bijvoorbeeld niet alleen met verf op papier, maar ook in water of met andere 

materialen. We gaan er de komende tijd veel mee experimenteren! 
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In Nijntje in het museum blijkt dat Nijntje nog helemaal niet te klein is om mee te gaan 

naar het museum. Daar zijn allerlei leuke dingen te zien: schilderijen, maar ook 

beelden. Dingen die net echt zijn, maar soms ook helemaal niet. Uiteindelijk wil Nijntje 

zelf later ook kunstenaar worden. En misschien worden onze peuters dat ook wel?! 

 

Wat zingen we? 

Voorbeelden van liedjes die leuk bij het thema passen:  

Zandkasteel – Met mijn stift kleur ik alles rood: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071129_rodestift01 

Koekeloere – Mijn eigen schilderij: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100623_liedjeschilderij01 

Hoelahoep - Naar het museum: https://www.schooltv.nl/video/naar-het-museum-liedje-uit-

hoelahoep/#q=kunst 

 

Een leuk opzegversje over kleuren gaat als volgt: 

 

Een beetje rood en ook wat geel  

doe ik op mijn penseel. 

Een veegje hier, een likje daar en 

een kloddertje in mijn haar.... 

Ik ben een echte kunstenaar! 

 

Wat maken we? 
 

De kinderen verzinnen van alles en vertellen vaak hele verhalen over hun 

kunstwerken. Hoe het kunstwerk eruitziet doet er eigenlijk niet eens toe: het 

gaat om de fantasie waar de kinderen mee aan de slag gaan en het nadenken 

over hoe ze het aan gaan pakken. Ook is het leuk om niet verwachte 

combinaties van technieken te maken – bijvoorbeeld verven met knikkers… 

De komende tijd zal vooral in het teken staan van experimenteren met 

verschillende materialen en gaandeweg ontdekken wat je ermee kunt doen. 

Wat spelen we? 
 

De kinderen gaan als echte kunstenaars aan de slag in ons atelier en dan is het natuurlijk leuk om dat 

zelfgemaakte werk te kunnen laten zien aan anderen. Na verloop van tijd zal de themahoek dus 

veranderen in een museum. We zullen aan de hand van het boek Nijntje in het museum nadenken over 

wat er allemaal in een museum hoort en hoe een museumbezoek eigenlijk in z'n werk gaat. Kan je daar 

bijvoorbeeld zomaar naar binnen of moet je betalen? En als je dan binnen bent, mag je dan zomaar overal 

aanzitten? Spelenderwijs komen we erachter! 
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Wat doen we samen? 
 

Misschien zijn er wel ouders die creatief of technisch zijn en bij ons eens een keertje langs willen komen 

om samen met de peuters wat te maken? We zouden dat erg leuk vinden! Ook kosteloos materiaal waar 

we wat mee kunnen maken is natuurlijk van harte welkom - wie nog wat over heeft...?!  Maar de kinderen 

komen misschien ook wel thuis met verhalen over bijvoorbeeld kleuren mengen en knutselen - dan is het 

natuurlijk leuk als u daar thuis ook aandacht aan besteedt.  
 

En verder: 
 

Hello / goodbye: 

De afgelopen tijd zijn er bij ons weer vier nieuwe kinderen gestart: Liam, Roos, Emma en Norah. Over een 

maandje komt Leia daar nog bij. Welkom allemaal!  

Sommige kinderen zijn juist net vier geworden of worden bijna vier - die stromen door naar de basisschool: 

Faye, Isaac, Giovanni, Natan, David, Rohan en Vinay, we wensen jullie (alvast) veel plezier in groep 1/2! 

 

Jarigen: 

4 mei: Isaac wordt 4 

28 mei: Giovanni wordt 4 

17 juni: Natan wordt 4 

25 juni: David wordt 4 

6 juli: Rohan en Vinay worden 4 
 

 

                                            We zijn dicht... 

                                            vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie 

                                            maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 

                                            dinsdag 22 mei: studiedag 

                                            maandag 25 juni: studiedag 

                                            vrijdag 13 juli t/m vrijdag 24 augustus: zomervakantie 

 
 

 

 

 

Bijzondere data: 

Op zaterdag 2 juni organiseren Kindcentrum Plantage en Toekomst een gratis verwendag voor vrouwen 

die zwanger zijn of net moeder zijn geworden. Het wordt een dag vol leuke workshops en activiteiten. 

Meer informatie vindt u op de evenementenpagina of op de KomKids-site! 

 

Op woensdag 4 juli vieren alle meesters en juffen hun verjaardag, het is dan meester- en juffendag!  

Ook wij bouwen dan een feestje, waarvoor álle kinderen uitgenodigd worden (ook als ze normaal 

gesproken niet op woensdag komen). Wát we die dag precies gaan doen, hoort u later nog van ons, maar 

zet deze dag maar alvast in de agenda! 
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