Editie 03. 2021-2022

28-01–2022

BABBELAARTJE
Ukkie Pukkie - Ermelo

Kalender:
Momenteel:
Nationale voorleesdagen
februari:
Thema Winter
24 februari - 04 maart:
Voorjaarsvakantie
01 maart:
Juf Ank jarig
16 maart:
Studiedag medewerkers UP zaal gesloten
Een paar korte opmerkingen:
Kleding gevraagd:
Wie heeft er kleding voor ons?
Maat 104/110: voornamelijk
(jogging)broeken zijn gewenst.
Traktaties:
Liever geen snoep, er zijn
meer dan genoeg
alternatieven! BVD
Geboren:
05.12.20
Louèn Diepeveen,
zusje van Jari.
19.01.22
Roby Lizzy Jandsen,
zusje van Javi

Corona maatregelen:
Het blijven bijzondere tijden. We zijn blij dat we de peuteropvang
kunnen runnen zoals we dat momenteel doen.
We hebben gelukkig niet met al te veel uitval te maken en vooralsnog
kunnen we open blijven. Dit is wel te danken aan de flexibele houding
van de collega’s die steeds weer inspelen op de nieuwe maatregelen.
Dank voor jullie begrip hierin!
De basisregels blijven we komende tijd nog hanteren.
- Op de gang dragen we een mondkapje;
- In principe komen ouders niet in de zaal;
- We proberen de onderlinge afstand te houden;
- Kinderen mogen met lichte klachten naar de zaal komen, maar als
wij denken dat het teveel van het goede is trekken we aan de bel.
Website - www.ukkiepukkieermelo.nl
Sinds kort hebben we een geheel vernieuwde website.
Deze komt een dezer dagen (ik denk begin volgende week) online,
achter de schermen leggen we hier de laatste hand aan.
Aanmelden Goede Herderschool:
De open dag is niet doorgegaan, heb je echter belangstelling voor een
plekje op de Goede Herderschool….neem dan contact op met
ondergetekende voor een gesprekje/rondleiding. Voor kinderen die
geboren zijn in 2020/2021 hebben zeker nog wel plek, schrijf hem/
haar dan gerust in.
Nationale Voorleesweken:
Deze weken wordt er in de zaal extra veel voorgelezen. We doen
namelijk mee aan de Nationale Voorleesweken.
Kinderen mogen allemaal hun lievelingsboek mee naar school nemen.
Als ze dat boek mee willen nemen naar school dat moet daar de naam
even ingezet worden, is wel zo handig!
Op de peuteropvang staat het boek “ Vos gaat een stukje rijden”
centraal.
De burgemeester van Ermelo heeft speciaal voor de kinderen een leuk
boek voorgelezen. Kijk en luister hier een naar, samen met je zoon/
dochter! (Klik op de foto)
Daaronder staan handige tips m.b.t. het voorlezen!
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Afscheid, welkom en
jarig
Afscheid:
Bart van Diest - GHS
Naomi Bosch - GHS
Nathan Tomassen - GHS
Puck van de Kamp - GHS
Nora Grift - GHS
Noah van de Beek - Amersfoort
Tom Hoogendoorn - GHS
Welkom nieuwe kinderen:
Jens Jansen - 10 januari
Bente Dwarshuis - 11 januari
Jinthe Hofman - 11 januari
Eva van Diest - 11 januari
Owen van de Pol - 12 januari
Fyn Ruitenberg - 13 januari
Manu van de Pol - 17 januari
Lucas Jansen - 17 januari
Jarigen:

03 januari:
Sophia de Vries - 3 jaar
05 januari:
Fynn Ruitenberg - 2 jaar
07 januari:
Eva van Diest - 2 jaar
23 januari:
Puck van de Kamp - 4 jaar
08 februari:
Isabel Westland - 4 jaar
13 februari:
Simon van Maletein - 3 jaar
Lizz van den Brink - 3 jaar
18 februari:
Matteo Chelemen - 3 jaar
25 februari:
Feline de Ruiter - 4 jaar
28 februari:
Sharon Lobbezoo - 3 jaar

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.
Vriendelijke groet,

Jozias de Koeijer
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1.Voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind
In alle drukte van het dagelijks leven is het soms moeilijk om veel
(kwalitatieve) tijd door te brengen met je kinderen. Door elke dag
eventjes tijd te maken om voor te lezen, kun je toch een fijn,
ontspannen moment met je kind doorbrengen, waarbij alle aandacht
naar hem of haar uitgaat.
2.Oefenen met concentratie
Door leuke en ontspannende verhalen voorgelezen te krijgen en door
naar plaatjes te kijken, leert een kind om goed te luisteren en zich te
concentreren. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met
voorlezen. Voor baby’s werkt het om een paar minuten naar
eenvoudige plaatjesboeken te kijken. Voor kinderen van bijna een jaar
kun je korte, simpele verhaaltjes voorlezen. Hoe ouder de kinderen
worden, hoe langer ze zich op het verhaal zullen concentreren.
3. Taalinzicht ontwikkelen
Het voorlezen aan kinderen zorgt ervoor dat hun taalinzicht groter
wordt. In verhalen worden andere woorden en zinnen gebruikt dan in
spreektaal, dus kunnen kinderen hun woordenschat vergroten. En ook
het gevoel voor zinsbouw en grammatica ontwikkelt zich doordat ze in
aanraking komen met boekentaal. Door met je kind over de boeken te
praten, leert het ook om zich beter uit te drukken.
4. Lekker slapen
Dat kinderen baat hebben bij rust en regelmaat is duidelijk. Door een
voorleesmoment te creëren vlak voor het slapengaan, bied je kinderen
structuur. Ze weten dat er een verhaaltje volgt als ze in bed liggen. En
omdat voorlezen helpt bij het rustig en ontspannen worden, valt je
kind daarna misschien wel sneller in slaap.
5. Hersenen stimuleren
Als je je kind vanaf een jonge leeftijd vaak voorleest, ontwikkelen zijn
of haar taalvaardigheden zich sneller. Het kind zal minder moeite
hebben met spellen of begrijpend lezen. Maar ook de sociale en
emotionele vaardigheden van een kind kunnen gestimuleerd worden
door het voorlezen. Kinderen leren bijvoorbeeld om zich in te leven in
de personages in de verhalen en om emoties die erin voorkomen te
herkennen. Daarnaast leren ze ook oorzaken, gevolgen en verbanden
herkennen.
6. Aanleiding tot een gesprek
Je kunt verhalen met een specifiek onderwerp of thema voorlezen om
tot een gesprek te komen met je kind. Emoties zoals angst en verdriet
kun je bespreken na het voorlezen van een boek waarin die emoties
spelen. Ook lastige zaken als ziekte of dood van een familielid of
huisdier kun je begrijpelijker maken door erover voor te lezen. Veel
kinderangsten of gebeurtenissen die schokken kunnen zijn, zijn in
boeken terug te vinden.
7. Zelfvertrouwen
Door het voorlezen komt je kind in aanraking met alle letters en wordt
zijn of haar woordenschat vergroot. Omdat begrijpend lezen voor veel
schoolvakken en -opdrachten belangrijk is, zorgt de vertrouwdheid
met boeken en taal ervoor dat je kind meer zelfvertrouwen heeft als
hij of zij naar school gaat. Het kind krijgt het idee dat hij of zij weet
hoe het werkt en voelt zich daarom meer op zijn gemak in de klas.
8. Fantasie ontwikkelen
Verhalen over verschillende onderwerpen kunnen het wereldbeeld van
je kind verbreden en hem of haar kennis laten maken met
verschillende gebeurtenissen, mensen en culturen. Hierdoor zet je je
kind aan het denken over dingen die hij of zij zelf nog nooit heeft
meegemaakt en stimuleer je fantasie. Maar ook de illustraties en de
beschrijvingen in de tekst kunnen ervoor zorgen dat kinderen gaan
fantaseren.
9. Jong geleerd, oud gedaan
Kinderen die veel voorgelezen worden, zullen later waarschijnlijk
meer lezen dan kinderen die niet voorgelezen worden. Als je kinderen
op jonge leeftijd laat zien hoeveel plezier je uit lezen kunt halen, dan
zal hij of zij sneller een positief gevoel krijgen van het lezen. Je kunt
daarom ook als je kind zelf kan lezen, blijven voorlezen om te laten
zien dat (samen) lezen leuk is.
10. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig
Tijdens een fijn voorleesmoment maken je hersenen dopamine aan.
Niet alleen zorgt dat stofje ervoor dat je kind (en jij waarschijnlijk
ook) een goed gevoel krijgt, het maakt hem of haar ook nieuwsgierig.

