
 

   
 

Kinderdagverblijf: 

 

Op het kinderdagverblijf hebben wij de afgelopen periode hard gewerkt aan het thema 

‘lente’. We hebben veel boekjes gelezen over de lente, geknutseld en zelf zaadjes geplant.  

We ontdekten hoe die langzaam kleine plantjes werden. Op de Dag van de Aarde (22 april) 

gaan we deze overplanten in de moestuinbak buiten.  

 

Op 19 maart vierden wij Pannenkoekendag. Was dat even smullen tussen de middag.  

 

De oudste peuters oefenen al een  

beetje voor school, zij doen werkjes  

op weg naar groep 1. 

 

Vanaf 3 mei starten wij met het thema ‘huisdieren’. Mochten 

de kinderen thuis een huisdier hebben, willen jullie dan een 

foto meegeven of mailen naar: 

ikcdenieuwehaven@kinderdam.nl 

Nieuwsbrief IKC De Nieuwe Haven 

Beste ouder(s),  

In deze lentenieuwsbrief laten we zien wat we de afgelopen tijd met elkaar hebben gedaan. Bij het kinderdagverblijf en 

de peuterschool hebben we met het thema ‘lente’ gewerkt en na de meivakantie starten we met het thema 

‘huisdieren’. De kinderen van groep 1-2 zijn echte kunstenaars geworden – ze hebben geleerd om met schilderezels, 

penselen en verf prachtige werken te maken waar zelfs Mondriaan nog trots op zou zijn geweest. De kinderen van 

groep 3 leerden klokkijken, experimenteerden met allerlei proefjes en deden als uitvinders nieuwe ontdekkingen. 

We vierden in iedere groep Pasen waarbij we eieren verfden en eitjes zochten. De groepen die die dag aanwezig 

waren, hebben van een lekker ontbijt of lunch genoten. 

Nu het weer beter wordt en we veel buiten zijn, ontdekken we in de tuin dat de lente er is. Binnenkort gaan we de 

zaadjes die binnen gezaaid zijn verder laten groeien in onze moestuinbak. Zo kunnen we van dichtbij meemaken hoe 

alles groeit en bloeit. 

Beneden in de hal houden we sinds kort ook wandelende takken. Er zijn zelfs kinderen die ze over hun hand laten 

lopen. Stoer hoor!! 

We hebben weer nieuwe kinderen mogen begroeten in de diverse groepen en er zijn kinderen van de peuterschool en 

het kinderdagverblijf aan het wennen in groep 1. We hopen dat jullie allemaal een fijne tijd op het IKC gaan hebben. 

Hieronder kun je alle nieuwtjes van de verschillende groepen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Belangrijke datums: 

23 april   Koningsspelen 

31 mei en 1 juni  Circusvoorstellingen 

29 juni   Modderdag 

School: 

Thema ‘dierentuin’ 

In de groepen 1/2 van IKC De Nieuwe Haven werken wij aan het thema ‘dierentuin’. Helaas kunnen wij in verband met COVID-

19 de dierentuin niet bezoeken. Maar: we mochten wel mooie voorwerpen lenen van Diergaarde Blijdorp. Zo konden de 

kinderen voelen aan een tijgervacht, een zeester, een piranha en een kleine kaaiman. En mochten ze een tijgernagel en een 

struisvogelei bewonderen. We hebben filmpjes bekeken van diverse dieren uit de dierentuin. Tot slot hebben de kinderen 

tijdens de Villa Zebra-lessen een eigen dierentuin geknutseld.  

                                                        
 

    

Thema ‘natuur’                                                

Groep 3 van het IKC is bezig met het thema ‘natuur’. In de leesmethode wordt dit thema geïntegreerd aangeboden met 

lessen wereldoriëntatie. We leren alles over het weer en maken hierover met elkaar een woordmuur waarin we alles wat we 

leren over onweer, elektriciteit, bliksemafleiders etc. ophangen, schrijven en tekenen. Ook gaan we een regenmeter maken en 

verder met de proefjes waar we in het vorige thema al mee begonnen zijn. We zijn heel actief met bewegend leren en we 

krijgen op dit moment 2x per week buiten gym. We kunnen zoals u op de foto ziet ook terugkijken op een geslaagd paasfeest. 

                                   
Paasfeest                                                                                 Hoe snel smelt sneeuw? 

 

                                                                

 

 



 

   
 

BSO: 

 

Gelukkig is de BSO weer open voor iedereen. De afgelopen periode is het door de noodopvang rustiger geweest dan 

anders. Op de BSO doen we veel met kinderparticipatie, het is immers hún vrije tijd. Zo wordt er op dit moment veel met 

strijkkralen gewerkt en bouwen we torens nog hoger dan wijzelf. Natuurlijk staan we ook stil bij de lente en hebben we zelf 

een potje versierd en daar zaadjes in geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijk groet, 

Team IKC De Nieuwe Haven 

Peuterschool: 

Zou het mooie weer nu toch eindelijk komen? Je peuter kan namelijk niet wachten om aan  

de slag te gaan met zaadjes en plantjes. Op de peuterschool hebben ze namelijk al geoefend  

hoe ze de zaadjes moeten planten en weten ze ook dat deze plantjes verzorging nodig hebben  

om te groeien. 

Pasen is toch altijd wel een bijzonder moment. Gezellig met je  

vriendjes en vriendinnetjes aan de poffertjes en nog meer  

lekkers. Wist je dat je kind al heel goed kan helpen bij het  

tafeldekken? Dus voor Moederdag weet je wie de  

tafel kan dekken. 

 

Van 3 mei tot en met 14 mei is het meivakantie. Wij wensen jullie 

alvast een mooie vakantie toe. 

 

 


