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De Hondsberg





hallo

je gaat voor de eerste keer naar het dagcentrum

dat noemen we op De Hondsberg het DVI

in dit boekje kun je lezen wat je op het DVI allemaal

kunt doen. Luister maar!

groetjes,

juffen en kinderen van het DVI



het is tijd om te vertrekken

je mag naar het DVI

ga maar mee en speel maar lekker

tot ik je vanmiddag weer zie





hallo zegt de juffrouw

welkom voor de eerste keer

wat leuk dat je bij ons komt spelen

leg je tasje daar maar neer





de juf zegt kom dan gaan we zingen

met z’n allen in de kring

eerst mag je een liedje kiezen

luister goed naar wat ik zing





nu gaan we aan tafel werken

de juf zet werkjes voor je klaar

probeer ze eerst eens zelf te maken

lukt het niet dan vraag het maar





nu mag iedereen wat drinken

want van spelen krijg je dorst

ook eten we al ons fruit op

pas maar op dat je niet morst





om de beurt mag je gaan plassen

of je krijgt een schone luier aan

en als je daarmee klaar bent

kun je samen naar buiten gaan





buiten staat ook veel speelgoed

zoals een schommel en een fiets

je mag wat kiezen om mee te spelen

er is genoeg, weet je al iets?





van het spelen krijg je honger

en aan tafel eet je brood

alle kinderen gaan lekker smullen

want als je goed eet, word je groot





in de middag mag je kiezen

of de juf verzint een spel

er zijn blokken, auto’s en poppen

iets leuks om mee te spelen vind je wel





na het spelen gaan we drinken

en daarna naar de wc

even plassen en je handen wassen

als de juf zegt: ga je mee?





als de dag bijna voorbij is

komen de auto’s er al aan

we zingen in de kring een liedje

om daarna naar huis te gaan





je bent klaar met spelen

en misschien een beetje moe

je zwaait nog even naar de juf

en gaat dan fijn naar huis toe




