
Weeknieuws week 52                                                                       

Locatie het Kwetternest 

2 jarigen 

Het is kerstvakantie! Maar… de kindjes van het Peutercollege mogen gezellig komen spelen! 

 Juffrouw Aysun heeft deze week afscheid genomen, zij zal in het nieuwe jaar 

ergens anders gaan werken! Juf, veel plezier en wij zullen u missen! Bedankt 

voor de leuke momenten!  

Deze week hebben we veel mooie knutselwerkjes gemaakt, een sneeuwpop 

van watjes, een kerstbal vol glitters. Wat kunnen de kinderen van het 

Kwetternest toch mooi plakken, scheuren en verven! 

Deze week lezen we het verhaal van Pip en Posy in de sneeuw, en bakken we 

net als Pip en Posy iets lekkers voor na het buitenspelen. Deze week op ons 

menu: Cupcakes. Onze kinderen maken de mooiste versiersels en lekker dat het is! Smullen 

maar!  

 

 

 

 

 

 

3 jarigen 

De eerste week vakantieopenstelling zit er weer op op het kwetternest 3-jarige. 

Sneeuwpoppen maken, luisteren en spelen met het verhaal van pip en posy met 'sneeuw' 

spelen, cakejes versieren.  

Het is alleen jammer dat we niet in echt sneeuw kunnen spelen, maar dat mag de pret niet 

drukken.  

Voor iedereen alvast een gezond en gelukkig 2016. 

   

 

 

 

 



Locatie de Toverdoos 

De vakantie is weer begonnen, gezellig!  Onze vriendjes Pip en Posy hebben lang op ons 

moeten wachten, maar daar zijn we dan. De vertel tafel en de thema tafels staan weer klaar 

om lekker de  vakantie dagen mee te spelen. De kinderen zijn er gek op, het verhaal wordt 

steeds na gespeeld met de poppetjes uit het verhaal.  

 

  

We hebben sneeuw en sneeuwballen geverfd, net als in het verhaal van Pip en Posy. Met 

een dekseltje van de pindakaas en een kleivormpje hebben we de sneeuwballen 

gestempeld.  

 

  

Op donderdag hebben we nog eventjes Kerst gevierd met elkaar. We hebben 

appelflappengebakken. Eerst moeten we nog boodschappen doen natuurlijk! We hadden 

appels nodig, kaneel en bladerdeeg. Op school hebben we zelf de appelflappen gemaakt. 

De juf heeft ze wel zelf in de oven gestopt want dat is een beetje gevaarlijk voor ons. Onder 

de kerstboom hebben we met elkaar onze appelflappen gegeten en wat lekkers gedronken. 

Er waren er ook genoeg over om mee naar huis te nemen om het thuis met papa en mama 

op te eten. Tot maandag allemaal, na de Kerst!  

 

  

 



 

Locatie ‘t Kasteeltje 

Dat het buiten niet sneeuwt, mag bij ons de pret niet drukken! Net als in het boek hebben wij 

sneeuwengelen gemaakt. Daarvoor hebben we eerst zelf sneeuw gemaakt door papier te 

scheuren.  

In het boek glijden Pip en Posy met een slee van de heuvel af. De kinderen gingen hier met 

een kleedje (de slee) van de glijbaan (de heuvel) af.  We hebben ook ‘geschaatst’. In de 

gymzaal hebben we ook allemaal spelletjes met ballen gedaan. We moesten daarbij heel 

veel rollen met de bal.  

Als Pip en Posy binnen weer gaan knutselen, maken ze verschillende dieren. Dit hebben wij 

ook gedaan. Eerst hebben we zelf klei gemaakt (brooddeeg) en daar zijn we mee aan de 

slag gegaan!  

Er zijn al weer een paar boeken uitgedeeld aan kinderen die 30 stickers op hun vakantiekaart 

hebben gehaald! Veel leesplezier!  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


