
Weeknieuws week 5                                                                     

 

Peutercollege weetjes 

Van 22 februari t/m 26 februari is het Peutercollege geopend van 0900-

1200 uur voor alle peuters. De scholen zijn in die week dicht, maar wij zijn 

gewoon geopend. We gaan weer veel leuke activiteiten met de 

kinderen doen! En…Pip en Posy komen ook weer gezellig bij ons spelen!  

Het is weer tijd voor de Vaderactiviteit! Op de alle locaties van het 

Peutercollege wordt er weer een speciale vader (opa, oom, broer)- 

activiteit uitgevoerd in de maand februari. U wordt hierover 

geïnformeerd door middel van een brief. (locatie De Toverdoos biedt 

deze activiteit begin maart aan).   

Een half jaar na de invoering van de ouder-kind-kisten mogen we concluderen dat ze een 

groot succes zijn! De locaties ontvangen bij elk thema een kist gevuld met verschillende 

spelletjes, een boekje en een handleiding voor de ouders. De kist mag met een peuter mee 

naar huis om vervolgens samen met  papa en/of mama mee te spelen. Sommige kinderen 

vinden het heel jammer als de kist weer moet worden teruggebracht. Daarom zijn we druk 

bezig om nog meer kisten te maken.  

Heeft u ze al gezien? Er zijn voor het Peutercollege 

speciale praatplaten ontwikkeld. De medewerker 

gezinsbetrokkenheid delen deze mooie platen uit bij het 

eerste huisbezoek. Ook op de groepen worden de 

praatplaten binnenkort geïntroduceerd. Aan de hand 

van deze platen wordt onder andere de taalontwikkeling 

gestimuleerd. De peuters kunnen op de plaat aanwijzen 

en vertellen wat ze die dag allemaal op de groep 

hebben meegemaakt. Er zijn drie soorten platen: voor de 

3-jarigen groep, voor de 2-jarigen groep en ééntje voor 

thuis.  

 

 

 

 

  



Locatie het Kwetternest 

2 jarigen 

Deze week hebben we allerlei leuke dingen gedaan zoals:  

Woensdag zijn we met alle kinderen naar de boederij geweest! Met een grote bus en heel 

veel mama's en papa's gingen wij er naar toe. Op de boerderij waren heel veel lammetjes te 

zien . De kinderen mochten de lammetjes aaien , voeren en zelfs vasthouden! Op de 

boerderij waren er ook nog kippen , koeien , en een paard te zien. Sommige kinderen 

durfden zelf een rondje op het paard te rijden. Het was een leuke ochtend en de kinderen 

hebben het erg naar hun zin gehad!  

  

Donderdag hebben we thema 'regen' met de kinderen afgesloten. Dit hebben we gevierd in 

de kleuterklas bij Juf Els. Hier waren ook de kleuters en de kinderen van de 3 jarige groep 

erbij. Iedere groep deed een eigen ' optreden ' over het thema regen. Er werd gedanst en 

gezongen!! Het was echt een feestje ! De juffen waren heel trots op de kinderen want ze 

hebben allemaal heel goed mee gedaan ! Volgende week zullen wij starten met het nieuwe 

thema ' Ik en mijn familie ' 

3 jarigen  

Het was weer een drukke week op onze groep. 

Lammetjesdag, afsluiting van ons thema met de kleuters en afscheid van juf meryem en 

Nada. 

Lammetjesdag was weer een groot succes. Leuk om te zien hoe leuk de kinderen dit vonden. 

Onze afsluiting was ook weer erg leuk. Allemaal mooie optredens. 

En s middags nog een keer voor de ouders! Nu gaan we volgende week beginnen aan het 

thema 'ik en mijn familie'. 

Juf Meryem is klaar met haar stage, dus gaat ons verlaten. We willen haar bedanken voor al 

haar inzet.  

En Nada is 4 geworden. Wat gaat dat toch snel. Heel veel plezier op de grote school Nada!  

 

     

 



Locatie de Toverdoos 

2 jarigen 

           

De peuters hebben lekker gespeeld met zand. Buiten was het koud en de zandbak is even 

dicht. Gelukkig hebben wij binnen ook zand. In kleine groepjes konden de peuters lekker 

expirimenteren met zand en water.  In de middag zijn de oudste peuters aan het verven 

gegaan. Een peuter had zich verkleed als heks. Geen probleem ,mini heksje kunnen ook 

verven. En wat een kunstwerk  krijg je als geel, blauw en zwart gaat mengen. O, ja en ook 

een beetje roze. 

    

3 jarigen 

Alweer de laatste week van het thema: “wat heb ik aan”. We hebben zo genoten van de 

kledingwinkel, winkelwagentje, winkelmandje, de kassa, de verkleedkleren, schoenen en 

alles wat erbij hoort. Bij dit thema hoort natuurlijk ook dansen in mooie kleding. Wij hebben 

elke dag mooie kleding aan, maar dansen met een stokje met een sliertje er aan is natuurlijk 

nog leuker! Hup naar de gymzaal met een cd`tje om te dansen (en de jongens…. rennen)!  

    

Om het thema gezellig af te sluiten hebben we een modeshow gehouden. We moesten ons 

natuurlijk wel eerst even goed voorbereiden. De juffen hebben de peuters prachtig 

geschminkt!  

    

Alle peuters hebben zichzelf voor groep 1 & 2 kunnen showen. Wat zagen de peuters er 

goed uit. We kregen aan het einde ook nog een groot applaus.  

  



Locatie het Wieltje 

2 jarigen  

Het was lammetjesdag op de schapenboerderij Martin Oosthoek. De kinderen konden 

paardrijden, een doolhof in, lammetjes aaien en met ze op de foto. Het was gelukkig mooi 

weer, maar ook al was het niet zo gaf het niet. Wij gingen met een bus er naartoe en reden 

zelfs een stukje met de huifkar. Het was een gezellige ochtend met de 3-jarigen samen. 

Vrijdag hebben wij na ons activiteiten met de ouders carnaval op school gevierd. Iedereen 

kwam verkleed en werd geschminkt. Om de beurt stond een kind op om zich te showen en 

iedereen applaudisseerde. Ook de PM-ers deden mee. Wij dansten in het rond met 

ballonnen en slierten. 

Na het fruit kreeg iedereen een bekertje popcorn als afsluiting. 

 

  



3 jarigen  

Afgelopen week was een hele leuke en drukke week. Maandag was het zover, juf Margot 

was terug van haar verlof! Deze dag heeft juf Margot heel veel gekletst en geknuffeld met 

de kinderen want wat hadden die haar gemist! 

Puk was deze week op zoek naar nieuwe kleren en wilde graag samen met een paar 

kinderen een kijkje nemen in de kledingwinkel. Daar ging hij op zoek naar een nieuwe broek, 

shirt en jas. De kinderen moesten op zoek gaan naar kleding die Puk zou passen, het moest 

dus niet te groot of te klein zijn. Na goed zoeken en passen was hij geslaagd en werd en 

netjes bij de kassa afgerekend. 

Woensdag stond het uitstapje op de agenda. Met elkaar zijn we op pad gegaan naar de 

boerderij waar heel veel schapen, geiten en lammetjes te zien waren! Wat was dit leuk om te 

doen met elkaar. Na gespeeld te hebben in het stro kasteel en de dieren geaaid te hebben 

was het tijd om weer naar huis te gaan.  

Vrijdag mochten alle kinderen van de Globe en het Peutercollege verkleed naar school 

komen, want het was carnaval. Eerst hebben we in de klas een filmpje van het zandkasteel 

over carnaval gekeken zodat we goed wisten wat het precies was. Daarna hebben we even 

de polonaise geoefend en eenmaal vrijdag middag mocht het feest beginnen! Samen met 

de jongste kleuters hebben we in het speellokaal gedanst en gezongen in onze 

verkleedkleren, het was echt heel erg leuk. 

 

           

     
 

 

  



Locatie het Kasteeltje 

2 jarigen  

We begonnen de week met een feestje, we eindigden de week met een feestje. Rouqaya 

heeft een broertje & een zusje erbij gekregen. En heeft ze voor ons beschuit met muisjes 

meegenomen, dubbel feest, want we hadden 2 kleuren (roze en blauw) waar we uit konden 

kiezen. Ook heeft ze mooie slabbetjes versierd voor beiden. Puk voelt zich ook weer een stuk 

beter, en dat is fijn, want ons thema ‘’hatsjoe’’ is ook al weer voorbij. Als afsluiter van de 

week hebben wij carnaval gevierd. De kinderen mochten verkleed naar school komen. 

Samen met de 3-jarigen hebben we allerlei spelletjes/activiteiten gedaan en gedanst. Vooral 

de chipskettingen vielen in de smaak.  

Ons volgende thema gaat over ‘’familie’’ en omdat aardig wat kinderen op de groep in de 

thuissituatie te maken hebben (gehad) met zwangerschap en baby’s, voegen we het 

onderdeel over baby’s hier aan toe! 

 

 

 

 

 

 

3 jarigen  

Ook deze week was Puk nog ziek en hebben we veel gewerkt  

rondom het thema ziek zijn. In de gymzaal deze week dan ook 

geen tikkertje, maar prikktertje! De dokter rende achter 

iedereen aan met een grote zachte spuit. Op het moment dat 

je geprikt was, moest je even uitrusten in het ziekenhuis!  

Wij wilden graag wat voor Puk doen om ervoor te zorgen dat 

hij weer beter werd. Daarom zijn we deze week naar de 

groenteboer geweest om groente te kopen en hebben een 

lekkere groentesoep gemaakt. Na een paar happen voelde 

Puk zich gelukkig al heel snel beter! De mama’s en papa’s 

kwamen gezellig met ons mee-eten. 

We hebben de week afgesloten met een carnavalsfeestje. 

Alle kinderen mochten verkleed naar school komen. Met 

elkaar hebben we verschillende spelletjes gedaan.  

 

 

 

 

 


