
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Van 19 maart tot en met 27 april gaan we werken met het thema "de Dierentuin". We gaan met elkaar 

een dierentuin/ verzorgplaats voor de dieren maken. Op de groepen zullen steeds meer dieren te zien 

zijn. De kinderen gaan op allerlei manieren creatief aan het werk. 

Dieren knutselen, dieren maken van klei, schilderen, maar ook 

muziek en zang, rollenspel en uitstapjes staan op het programma. 

Ook mogen de kinderen zelf een dierenknuffel mee nemen. Deze 

mogen dan worden verzorgd op de verzorgplaats van Hamertje-tik. 

Ideeën  en materiaal zijn altijd 

welkom. Bijvoorbeeld kooien en 

decoratiespullen om de groep 

mee te versieren.  Op beide 

locaties zullen ruimtes worden ingericht als dierentuin. Op de 

Emingaheerd gaan we zelfs een hele groepsruimte inrichten!  De 

kinderen kunnen dan echt naar de dierentuin gaan. Uiteraard zijn 

de kinderen van de Atensheerd daar ook welkom. Als ouder mag je 

ook rustig een kijkje komen nemen. 

Er komt nog een activiteit ter afsluiting van het thema, hier volgt nog bericht over. 

Groetjes team Hamertje-tik 

 
Leuke tips voor thuis: 

Liedjes zingen/ luisteren:  

Ik zag twee beren broodjes smeren,  

oh dat was een wonder 

het was een wonder, boven wonder 

dat die beren smeren konden 

hi hi hi, ha ha ha 

ik stond er bij en ik keek er naar 

 

Klik hier voor een filmpje 

Olifantje in het bos 

laat je mama toch niet los 

anders raak je de weg nog kwijt 

en dan heb je later spijt 

olifantje in het bos 

laat je mama toch niet los. 

 

Klik hier voor een filmpje  

De krokodil ligt in het water, 

De krokodil ligt helemaal stil. 

De krokodil komt steeds een stukje nader 

En Hap AU bijt die in je bil! Stoute krokodil 

 

 

Klik hier voor een filmpje 

Ze kunnen zeggen wat ze willen maar de olifant, 

die heeft de dikste billen van het hele land 

Em de giraf heeft de aller langste nek 

En het nijlpaard de aller grootste bek, bek, bek 

 

Klik hier voor een filmpje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bnG8dnn-ZM
https://www.youtube.com/watch?v=XZa3nj2Ik6Y
https://www.youtube.com/watch?v=789rPTTW1cY
https://www.youtube.com/watch?v=JUWt-g4F9UU


 

Onze boekentips voor Baby’s:   
 

 

 

 

 
Onze boekentips voor Dreumes en Peuters: 

  

Onze boekentips voor de BSO kinderen:  

 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer boeken over de dierentuin te vinden. Het is leuk om samen met je 

kind naar de bibliotheek te gaan om wat boeken op te halen en die dan thuis samen te lezen. De 

kinderen leren dan nog meer over de dieren in de dierentuin. 


