Thema-thuis-tips!

In plaats van de anti-verveel-tips gaan we vanaf nu verder onder de
noemer Thema-Thuis-Tips! De sluiting van de opvang is verlengd t/
m 28 april. In april zouden we normaliter op zowel het kinderdagverblijf als de BSO met nieuwe thema’s aan de slag gaan. Daarom worden de tips vanaf nu wekelijks gegeven aan de hand van deze thema’s, zodat jullie thuis nog een beetje kunnen doen wat we anders
op de opvang hadden gedaan :) Het KDV-thema voor de maand april
is lente! De leukste lente-activiteiten voor thuis lees je in deze Thema
-Thuis-Tips, het materiaal heb je vast gewoon in huis. Wanneer jullie
de groepsleiding foto’s willen sturen (jaaa leuk!) van jullie activiteiten
en creaties mag je dit sturen naar info@monkeydonky.nl. Of tag ons
op Facebook of Instagram, vinden we ook heel leuk!

Eerste themaweek
De eerste themaweek staat op de groep altijd in het teken van opstarten en de groep in de sfeer van het thema inrichten. Dat kan thuis
ook! Ga op zoek naar typische lentespullen en maak thuis jullie eigen
themahoekje. Je kan alle kanten op; denk aan knuffeldieren, zoals een
schaap, koe of konijn, maar ook een gieter of bloempot. Of zoek in de
boekenkast naar lenteboeken. De boeken die op de groep centraal
zouden staan deze periode zijn Bobbi in de tuin en Dottie’s eieren. Tip
van ons in het kader van #SupportYourLocals: deze boekjes kun je bestellen bij de plaatselijke boekhandel, bijvoorbeeld De Groningse Kinderboekhandel. Bel ze voor de leukste tips en ze sturen het naar je
toe! Andere #SupportYourLocals tip: koop of bestel bloemen bij de
lokale bloemenzaak en haal de lente in huis!

Paaseitjes
Voor de allerkleinsten hebben we een leuke activiteit om mee te beginnen. Het doel is om een kind te laten oefenen met zijn motoriek
waarbij hij verschillende vormen waarneemt. Verzamel een aantal eieren en toebehoren, zoals houten, vilten, rubberen eieren, verschillende eierdopjes en eventueel echte verse eitjes! Niet in huis? Blokjes of
andere vormpjes zijn in dit geval ook prima. Leg de baby op zijn rug en
laat hem een ei zien. Leg het ei en een nog meer verschillende eieren
naast zijn hoofd neer en kijk wat hij ermee gaat doen. De jonge baby
onderzoekt wat hij met de voorwerpen kan doen. Misschien geeft hij
ze over van de ene hand naar de andere of weer aan jou! Een wat oudere baby of dreumes handelt met eieren door ze over te hevelen, in de
eierdopjes te doen of misschien eigen sorteringen te maken. Kijk vooral
wat je kind doet en geef hem veel complimentjes!

Lekker lente!
Peuters willen bewegen! Vaak en veel! En van dat binnen zitten wordt
hun humeur ook niet altijd beter. Daarom een leuke introductieactiviteit! Tijdens deze activiteit maken jullie een lentewandeling waarbij de
kinderen enkele lentematerialen kunnen verzamelen voor jullie thematafel. Bedenk hoe en waar de lentewandeling het best gehouden kan
worden, bijvoorbeeld in jullie eigen wijk. En heel belangrijk: let op de
anderhalve meter afstand! In en rondom jullie wijk komen jullie vast
verschillende lenteverschijnselen- en materialen tegen. Maak foto’s,
verzamel materiaal (maar geen bloemen uit de tuin van de buurvrouw
plukken!) en ga samen op ontdekkingstocht. Zien jullie vogelnestjes,
eendjes in de vijvers of misschien een fladderende vlinder? Zoek naar
voorjaarsbloemen en bloesems in de bomen. Geef de uitgeprinte foto’s
en de materialen een mooie plek op de thematafel en richt hem samen

