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Voorwoord  

Beste ouders/verzorgers,  

Nog steeds blijft corona een rol in ons leven spelen. Vroeger kon u op onze locaties met 
eigen ogen zien waarmee de kinderen speelden en welk thema centraal stond.  

Nu is dat anders…  
Daarom laten we in deze nieuwsbrief graag zien wat de kinderen de afgelopen maanden 

hebben gedaan en meegemaakt. Veel van deze berichten vindt u ook op onze website en 

op onze Facebookpagina.  
 

Voorleesdagen  

Het themaboek van de Nationale Voorleesdagen, januari 2021 is ‘Coco kan het!’ 
Een prachtig verhaal over moed verzamelen en meer kunnen dan je denkt. Het 

is tijd voor de kleine Coco om haar vleugeltjes uit te slaan. Alle 
andere babyvogeltjes zijn al uitgevlogen. Maar voor Coco is dat 

zo makkelijk nog niet. Wat nou als ze valt? Maar als ze de sprong 

waagt, zou ze ook nieuwe vriendjes kunnen maken.  
Gelukkig heeft Coco een wijze moeder die haar precies het zetje geeft dat 

ze nodig heeft.  
Het prentenboek is geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen.  

We hebben dit boek tijdens de Voorleesdagen verschillende keren 

(voor)gelezen en bekeken. De kinderen hebben over Coco geknutseld, 
gespeeld en gedanst.  

 

Goed voor de motoriek én lekker 
Wat een heerlijke bananenflappen!  

De kinderen hebben ze zelf gemaakt. Dat is niet alleen 
lekker, maar ook nog eens goed voor de motoriek. 

 

 

 

 
 

Raden maar 

In een grote doos met gaten zijn allerlei verschillende spullen verstopt.  
Hoe voelt het? Is het hard, zacht, stekelig, rond, vierkant... Raad maar wat het is! 

 
Bibliotheek 

Wist u dat we op alle locaties een bibliotheek hebben?  

De foto is van de bibliotheek op de Otterkoog. De kinderen kunnen straks op elke 
locatie boeken lenen en lezen. We hopen dat als alle BSO-locaties weer opengaan 

de kinderen weer volop kunnen genieten van de boeken uit hun eigen (K)individu-

Bibliotheek! 

http://www.kindividu.nl/
http://www.facebook.com/Kindividu


 

Blote Voetenpad 

Op een blote voetenpad lopen kinderen over 

verschillende ondergronden. Voelen en ervaren 
met je voeten. Bijzonder om te merken dat je 

met je voeten anders voelt dan met je handen. 

Leerzaam én leuk! 
Tip: ook leuk om thuis te doen. 

 

 
 

 
Vet Gezond!  

Bij het thema Wij zijn Vet Gezond hebben de 

kinderen hun eigen lichaam omgetrokken. Ze 
benoemden hun lichaamsdelen en plakten ze op. 

Ze bespraken ook wat gezond is voor je lijf.  

 
 
Smoothie 

Bij het thema Wij zijn Vet Gezond past een smoothie.  

De kinderen vonden het heerlijk!  
Thuis is het ook gemakkelijk te maken. Dit is ons recept 

(voor ongeveer 4 personen): 
* 2 bananen  

* 1 peer  

* Vanilleyoghurt  
* Water 

 
Geniet er lekker van! 

 

 
 

 

 
Lentekriebels 

We zijn begonnen met het thema Lentekriebels. We 
zochten allerlei kriebelbeestjes en vonden wormen, 

slakken, mieren, pissebedden en nog veel meer... Hoe 

leven deze beestjes? Blijven ze boven de grond of 
kruipen ze snel weer weg? Ook ons konijn Ko vond het 

erg interessant! 
 

Moestuintjes 

We maken moestuintjes. Lekker met je handen in de aarde. Nu kunnen de zaadjes 
groeien… 

 
                 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


