
Beste ouders en Ukke Pukken,

Hoe gaat het met jullie? Vermaken de kinderen zich nog een beetje? We zijn inmiddels al een maand 
dicht.
Voor ouders die nu al zo lang ‘les’ moeten geven aan de oudere kinderen, zal het vast wel pittig zijn.
Daarom hebben wij weer ons best gedaan om voor een beetje afleiding te zorgen voor de kleintjes.
Ook zal ik de foto’s en verhaaltjes die door ouders opgestuurd worden, volgende week op de website 
zetten 
(als jullie dat tenminste goed vinden). Er wordt namelijk druk geknutseld, gezongen, geluisterd en 
gespeeld,
erg leuk om te zien allemaal.

Helaas tikt de tijd ook door, en zijn er ook kinderen jarig geweest. Dat hebben we nog niet kunnen 
vieren.
Sorry peuters, maar misschien kunnen we daar later gewoon nog een feestje van maken toch?

 Hieperdepiep……hoera met jullie derde verjaardag: Daniël Westerink, Luna van Steeg en Stan van Norden    

    

                                               
                                                                                                                            

Sommige kinderen worden binnenkort vier jaar en komen misschien niet eens terug op Ukkie Pukkie, 



omdat ze straks meteen naar de basisschool mogen. Maar natuurlijk gaan we wel afscheid nemen van 
elkaar hoor!
Daar gaan we in de volgende brief zeker aandacht aan besteden.

Omdat we nu al zo lang niet in de kring kunnen op Ukkie Pukkie, heeft juf Iris thuis een kringetje 
gemaakt met de knuffels
en natuurlijk met Puk. Ook is er één stoeltje leeg, die is voor jou hoor! Dan ben je er toch een beetje 
bij.

Veel plezier in de kring.

https://studio.youtube.com/video/R71DeiTaTbY/edit   Kring: deel 1

https://studio.youtube.com/video/xQluAotDrIU/edit     Kring: deel 2

.

De tuin van juf Iris
In de kring vertelde ik toch over de eend die zomaar in de vijver plonsde? Nou….hier is hij hoor!

En hier zien jullie nog veel meer kikkervisjes.

Mooi voorleesverhaal van juf Marry, het gaat over Harry.
Weten jullie nog wel wie dat is? Luister maar……….

https://www.youtube.com/watch?v=uSqhmf0knG0&feature=youtu.be

Er hier is ook nog een leuk liedje over Harry en een mooie kleurplaat.

https://studio.youtube.com/video/R71DeiTaTbY/edit
https://studio.youtube.com/video/xQluAotDrIU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=uSqhmf0knG0&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=D4wnp3hRQIk&feature=youtu.be

Bijlage bij de blog ‘Activiteiten voor het boek ‘Een huis voor Harry’’ 
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https://www.youtube.com/watch?v=D4wnp3hRQIk&feature=youtu.be


Waslijnspelletje met juf Jacqueline
Een leuk buitenspelletje, doe maar mee allemaal. 
En goed opletten hoor, want voordat je het weet is er zomaar iets weg!

https://www.youtube.com/watch?v=jC2eFXzL0WM

Dit was het weer voor nu.
Fijn weekend allemaal en tot volgende week.

Groeten van de juffen van Ukkie Pukkie.

https://www.youtube.com/watch?v=jC2eFXzL0WM

