
Weeknieuws week  51 

Locatie ’t Wieltje 

2 jarigen 

Wij hebben een feestweek gehad. Kerstliedjes zingen, muziek maken, 

dansen, samen met de ouders kerstukjes maken en nog veel meer. 

Zoals koekjes bakken bijvoorbeeld en met sneeuw (schuim) spelen. 

Zelfs de kinderen die het eng of vies vonden deden uiteindelijk mee.  

Dit jaar bracht iedereen iets lekkers en hebben wij dit samen 

opgegeten. De peuters zaten keurig en mooi gekleed aan het 

ontbijttafel. De ouders schoven aan, want zij bleven heel de ochtend.  

Tot slot zongen de kinderen het lied ’Ik wens je een vrolijk kerstfeest’. 

Dit hadden wij een week lang geoefend met muziekinstrumenten. Wij 

wensen iedereen fijne feestdagen! 

 

 

 

 

Locatie de Toverdoos 

We hebben deze week afscheid genomen van drie kinderen die in de vakantie vier jaar 

worden. Na de vakantie komen zij niet meer bij ons op de groep spelen. Wij zien ze gelukkig 

nog wel op school en met het buitenspelen! 

  

Wauw, wat zag iedereen er vrijdag mooi uit met het kerstontbijt. De VVE groep deed ook 

gezellig mee! De peuters hebben allemaal  wat lekkers meegenomen, het zag er allemaal 

mooi en lekker uit! 

De moeders hebben echt goed hun best gedaan! Er waren gezonde en wat minder 

gezonde hapjes. We hebben dit met elkaar opgegeten. Op naar een gezellige vakantie met 

Pip en Posy. 

  

 

 

 



Locatie het Kwetternest 

3 jarigen 

Samen met ouders van de Zonnehoek hebben onze ouders kerststukjes gemaakt. Ow wat zijn 

ze mooi geworden. En wat vonden de ouders dit leuk om te doen.  

 

Verder zijn we druk aan de kerstknutsels/activiteiten geweest. Kerstballen verven, kerstboom 

maken, liedjes zingen, filmpjes kijken,  verhaaltjes lezen. Wat gezellig toch. 

 

We hebben al dit leuks afgesloten met een heel gezellig kerstontbijt. We willen de ouders nog 

bedanken voor hun hulp en gerechten. We hebben er samen een topdag van gemaakt. 

 

In de vakantie gaan we aan de slag met pip en posy. We hebben er zin in! 

   

 

  



Locatie ‘t Kasteeltje 

2-jarigen 

 

We hebben weer een gezellige week 

achter de rug. Onze kerstboom 

hebben we nog meer aangekleed 

met door ons geverfde dennenappels (die we hebben bewaard van onze herfst tafel bij ons 

herfst thema). Ook hebben we heerlijke kerstkoekjes gebakken en hebben de kinderen op 

afstand toe gekeken hoe het deeg steeds meer op eetbare koekjes gingen lijken. Als afsluiter 

van de week hebben wij alvast een beetje kerst gevierd, net als de basisschool. De kinderen 

mochten begin van de avond (in het donker!) terug naar school komen, hebben heerlijke 

hapjes meegenomen en naar een toneelstukje gekeken van de kleine beer die niet kan 

slapen door het donker. Dit verhaal is al eerder voorgelezen. Vrijdag was het al een soort 

vakantiedag en zijn we gezellig samen met beide groepen boodschappen gaan doen voor 

de kerstvakantie. 

3-jarigen 

 

De kerstkaarten die we met elkaar hebben geknusteld, hebben we dinsdag zelf in de 

brievenbus gedaan. We zijn benieuwd wie er allemaal de kaart ontvangen heeft!  

Deze week hebben wij afscheid genomen van Oualid, hij wordt binnenkort 4 jaar en start na 

de vakantie op de basisschool.Veel plezier, Oualid, we gaan je missen! 

Donderdagmiddag waren de kinderen vrij, en mochten ze terug naar school als het donker 

werd. Dit was voor het kerstdiner. Alle kinderen hadden waren prachtig aangekleed en de 

moeders hadden zich in de keuken uitgesloofd, voor alle lekkere hapjes! Na het eten hebben 

we in de gymzaal naar het verhaal van Weltrusten, Kleine Beer gekeken.  

De laatste dag van deze week was al een soort vakantie dag, zoals jullie bij het stukje van de 

2 jarigen al hebben kunnen lezen.  

  


