
BESTE OUDERS


Deze week vertellen we de kinderen normaal gesproken het paasverhaal.

Voor peuters een moeilijk verhaal om te begrijpen. Maar ook een heel mooi en 
bijzonder verhaal. De Here Jezus die voor ons is gestorven en weer opgestaan.


Maria die zo verdrietig was dat Jezus was gestorven, en huilend naar zijn graf 
toe ging. Maar wat zag zij daar?

De steen was weggerold, Jezus was er niet meer. Hij was opgestaan!


Maria	is	vroeg	opgestaan.	
Ze	huilt,	ze	heeft	verdriet.	
Waarom	is	Jezus	doodgegaan?	
Nee,	dat	begrijpt	ze	niet.	

Maria	loopt	naar	Jezus	graf,	
en	weet	je	wat	ze	ziet?	
Die		grote	steen	is	weggerold.	
Maar….Jezus	ligt	er	niet.	

Maria	schrikt:	“Waar	is	de	Heer?”	
Ze	ziet	twee	engelen	staan.	
De	engelen	zeggen:	“Wees	niet	bang,	
de	Heer	is	opgestaan!”	



Op	Pasen,	op	Pasen		(liedje)	
	
Op	Pasen,	op	Pasen	
dan	zingen,	zingen	wij.	
Van	Jezus,	van	Jezus	
die	opstond	ook	voor	mij.	

Klap	in	je	handen	van	blijdschap	(liedje)	

Klap	in	je	handen	van	blijdschap,	
dit	is	de	dag	die	God	ons	geeft.	
Dit	is	de	dag	van	je	leven,	
dit	is	de	dag	dat	Jezus	leeft	
Jezus	is	opgestaan,	en	hij	leeft	Hallelujah.	
Jezus	is	opgestaan,	en	hij	leeft	Halleluja.

Ook	vertellen	we	de	kinderen	natuurlijk	nog	steeds	over	de	lente.	De	natuur	
wordt	langzaam	wakker		en	het	zonnetje	gaat	steeds	warmer	schijnen.	De	
vogels	zijn	allemaal	druk	om	hun	nest	te	bouwen	van	takjes	en	veertjes.	
Kuikentjes	en	jonge	eendjes	komen	uit	hun	ei.	
Wat	een	fijne	tijd	toch,	die	lente.	Dat	maakt	zeker	deze	‘corona’	tijd	iets	beter	
door	te	komen	toch?	
	

FILMPJE:	
Juf	Ank	vertelt	hier	een	leuk	verhaal	over.	
Het	gaat	over	mama	kip	die	een	ei	heeft	gelegd,	
maar……	het	ei	wil	maar	niet	uitkomen!	
Wat	moet	ze	nou	toch	doen?	

https://youtu.be/vQu3KsIHIK4  (deel1) 

https://youtu.be/mC2NhuZzWLE (deel 2) 

https://youtu.be/vQu3KsIHIK4
https://youtu.be/mC2NhuZzWLE


FILMPJE: 

Juf Jacqueline gaat eieren zoeken in haar 
tuin, maar dat lukt niet zo heel goed !       
Ze vindt maar 3 eieren. Hoeveel is ze er 
vergeten? 

Helpen jullie mee zoeken? 

https://youtu.be/x_stbXre3yk 

LIEDJES VAN JUF IRIS……..EN OOK EEN BEETJE VAN JUF ROOS 
(of andersom) 

De meeste van deze liedjes zingen wij altijd met jullie in de kring. Kennen 
jullie ze nog? Laat ze maar eens aan papa en mama horen dan.              
En….er zitten ook een paar nieuwe liedjes bij om te ‘leren’. 

Kijk eens om je heen

https://www.youtube.com/watch?v=PvF_umuf4Dg


Alles heeft de Here God gemaakt

https://www.youtube.com/watch?v=_IZDww6oFFc


Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer 

https://www.youtube.com/watch?v=rI5BvghsQGk


* De wielen van de bus

* twee emmertjes water halen

* Hoofd, schouders, knie en teen

* Ik zag twee beren…..

* Berend Botje

* Hop Hop Hop paardje in galop


https://youtu.be/x_stbXre3yk
https://www.youtube.com/watch?v=PvF_umuf4Dg
https://www.youtube.com/watch?v=_IZDww6oFFc
https://www.youtube.com/watch?v=rI5BvghsQGk


* Op een klein stationnetje

* Papagaaitje leef je nog

* Helicopter

* Verjaardag

* Poesje mauw

* Hokie Pokie

* Olifantje in het bos

* In de maneschijn

* Op een grote paddestoel

* Smakelijk eten

* Zo gaat de molen

* Slaap kindje slaap

* Als je blij bent

* Drie kleine visjes

* Rijden rijden rijden in een wagentje

* Zeg ken jij de mosselman

* Opa Bakkebaard

* De zeppelin

* Van voor naar achter

* Het cowboylied

* Het is winter bibber bibber

* Daar komt de politie aan

* Het ABC lied

* Het regent, het regent

* Roodkapje

* Het vingerlied


https://www.youtube.com/watch?v=gt9yASc3FU8   (alle liedjes van Juf Roos)


KNUTSELEN MET JUF MARRY 

Kip als eierdopje: Wat heb je nodig? Stevig papier, lijm, schaar, wasco of 
verf om de kip mooi te kleuren. 

Je kan de kip natuurlijk zo vaak uitprinten als je wilt, bijvoorbeeld voor 
iedereen in het gezin. Smeer de ene kant van de kip in bij de onderkant, 
de kop en de veren en plak de andere kant erop. Wacht even tot alles 
goed droog is en maak de opening midden boven iets wijder, zodat er een 
paasei in past. 

https://www.youtube.com/watch?v=gt9yASc3FU8


 

 

Zoek een mooie tak in de tuin of in het bos, en versier hem met  het 
kuiken, de kip, het ei en de bloem. En natuurlijk kan je er nog veel 
meer moois inhangen. 





Zet ook eens een gewone tak met knoppen in een vaas, dan zien de 
kinderen hoe de blaadjes of bloemen uit de knoppen komen. 

Voor de ouders die dit nog niet gevonden hebben inmiddels: Een leuke 
site met spelletjes, ook geschikt voor de jongste peuters. 

https://www.spelletjesplein.nl/

Op de site van Bereslim kun je nu ook tijdelijk gratis digitale prentenboeken 
bekijken.     https://www.bereslim.nl/


Gratis BereslimmeBoeken voor thuis

De basisscholen en kinderopvanglocaties zijn gesloten.                                    
Bereslim heeft de digitale prentenboeken klaargezet om in deze periode thuis te 
gebruiken.

Via: https://next.bereslim.nl/login 
Gebruikersnaam: bereslim100943 
Wachtwoord: Bieb2020

BereslimmeBoeken zijn effectief voor de taalontwikkeling. Gemiddeld leren kinderen 
2 a 3 nieuwe woorden per dag. Met BereslimmeBoeken leren kinderen in een half uur 
tijd maar liefst 5 á 6 nieuwe woorden.

Speciaal voor thuis hebben we bij een aantal boeken ouderbrieven gemaakt. In de 
ouderbrieven staan leuke tips voor bij het prentenboek. Bv. extra vragen om aan de 
kinderen te stellen.

Download ze hieronder.

Anna en haar lieve familie                                                                                              
Anna in de klas                                                                                                                
Billy en de indiaan                                                                                                            
De Rommeldraak                                                                                                         
Kleine Ezel en jarige Jakkie                                                                                    
Nippertje                                                                                                                             

https://www.spelletjesplein.nl/
https://www.bereslim.nl/
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Anna_en_haar_lieve_familie.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Anna_in_de_klas.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Anna_in_de_klas.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-De_rommeldraak.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Kleine_Ezel_en_jarige_Jakkie.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Nippertje.pdf


Tim op de tegels                                                                                                                  
We hebben er een geitje bij                                                                                      
Willemijn wil niet zwemmen

Nog een paar mededelingen van huishoudelijke aard:                                                                                             

De vrije dagen voor de kinderen van 19 t/m 22 juni komen te vervallen en worden 
gewone schooldagen.
U hebt dan de handen vrij om uw eigen werkzaamheden te verrichten, ook geen straf 
(hoor ik u verzuchten!)
Zoals het er nu naar uit ziet zal het nieuwe schoolgebouw eind juni worden opgeleverd, fijn 
dat de bouw gewoon doorgaat. 
De sloop van het oude gebouw zal plaatsvinden vanaf de eerste dag van de 
zomervakantie.
Omdat er tussentijds een hele verhuizing plaats moet vinden en het oude gebouw leeg 
opgeleverd moet worden hebben we (al lange tijd geleden) besloten om de laatste 
schoolweek anders in te richten, ook voor de peuters dus. Vanaf donderdag 16 juli  begint 
voor de peuters de zomervakantie. Dat is dus twee dagen vroeger dan normaal.
Die dagen zullen gebruikt worden voor de verhuizing van de spullen van het oude naar het 
nieuwe gebouw.
Ik realiseer met dat dit (zeker in deze tijd van thuiswerken) misschien niet voor iedereen 
prettig overkomt maar we hebben gewoon een deadline waarop het oude gebouw leeg 
moet zijn en daar hebben we (met demonteren van zaken etc) de laatste 2 schooldagen 
voor nodig. 

Met oog op bovenstaand heb ik er dus voor gekozen om de 2 vrije dagen 
die al ingepland waren te laten vervallen. 

Vriendelijke groet,

Jozias de Koeijer
 
                 

Een uitgebreide nieuwsbrief deze keer met heel veel informatie en  
filmpjes. We hopen dat jullie hier de komende tijd lekker mee aan de slag  
kunnen met de kinderen. Heel veel plezier met kijken, luisteren, zingen en 
knutselen dan maar.  

Fijne paasdagen iedereen, 

groeten van het team van Ukkie Pukkie.

https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Tim_op_de_tegels.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-We_hebben_er_een_geitje_bij.pdf
https://next.bereslim.nl/static/Bereslim-ouderbrief-Willemijn_wil_niet_zwemmen.pdf

