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Thema dieren 
  
Nu de lente is begonnen en de lammetjes zijn 
geboren, richten wij ons op het thema dieren. 
Dieren zijn eigenlijk altijd om ons heen. Op tv, 
in boeken, knuffeldieren en soms hebben we zelf 
een huisdier. Dieren zijn niet alleen leuk om mee 
te spelen, ze hebben ook een positieve invloed op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
De kinderen leren om een ander te verzorgen, ze 
leren om te houden van een ander en ze 
ontwikkelen een bepaalde mate van 
verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
 
 

Woordjes van de maand Letter van de maand 

D 

Jarigen deze maand  

 

Boeken van de maand 
Persival:  
Wij gaan op berenjacht. Michael Rosen & Helen Oxenbury 
Isolde: 
Van mug tot olifant. Ingrid & Dieter Schubert 

Gawain:  
 
 
 
Persival: 

Joey 
Rapsel 
 
 
Danielle 
Matthias 
Milan 
 

 
 
 
 

Het konijn De dierentuin Blaffen De kop 

De hond Het beestje Aaien De staart 

De poes Het vogelnest Bijten De snavel 

De vis De kooi Waggelen De poten 



Activiteiten en maandelijks groepsuitje 

 
We gaan in principe met alle groepen naar de kinderboerderij. We hebben 
zoveel lammetjes geknutseld dat we ze nu op de kinderboerderij willen gaan 
aaien en bekijken.  
De data’s zijn mede afhankelijk van het weer maar worden wel vooraf 
gepland en u vindt de datum op de witte planborden op de groep. Hier vindt 
u ook de activiteiten.  
 

 
Het thema lente heeft onze groene 
vingertjes weer aan het werk gezet. 
Samen met de kinderen hebben wij 
zaadjes geplant en ze zijn dankzij onze 
goede verzorging heel mooi uitgekomen. 
Het was heerlijk om met onze vingers in 
de aarde te wroeten en wat een pret om 
met de gieter te plantjes te bewateren.  
 
 

PASEN 
Het derde weekend van april is het weer Pasen.  
Op donderdag 17 april houden we een paasontbijt voor de groepen Gawain 
en Merlijn samen, de tafel staat gedekt om 8.45u en u kunt aanschuiven tot 
9uur. Persival en Isolde gaan ook ontbijten.  
Pennilore en Tristan brunchen van 11.30-12.30u 

!! Agenda !! 

 
16 april: 
Onze jaarlijkse studiedag valt dit jaar op 
woensdag 16 april.  
Deze studiedag is voor al het personeel van 
AylaGaya ter verrijking van de pedagogische 
kennis. Op deze dag is het gehele 
kindercentrum gesloten. 
 
17 april: 
Paasontbijt Merlijn & Gawain  
                 Isolde & Persival. 
Paasbrunch Pennilore & Tristan 

 


