
Weeknieuws week 6 

Locatie de Toverdoos 

2 jarigen 

Het nieuwe thema bij de 2 jarigen is Regen. Nu hebben wij dit thema al vaker 

gedraaid en helaas was het dan altijd droog. Dit keer hebben wij geluk. Het 

regent, niet hard, maar er vallen druppeltjes en op straat zie wij plassen. Hup 

naar buiten. Jammer voor Puk. Hij heeft zijn laarzen al aan. Nu nog zijn 

regenjas. Puk kan zijn jas niet vinden, hij moet vandaag binnen blijven. Zonder 

Puk gaan de peuters naar buiten met papa, mama en de leidsters. De 

paraplu’s gaan open en onderweg stampen en springen wij in de plas. Het 

was een gezellige regenachtige wandeling. Wij hopen dat het de komende 

weken nog vaker regent, ik heb al wat sneeuw gezien. Wie weet gaat het 

ook nog sneeuwen, kunnen we een sneeuwpop gaan maken. 

 

  

 

 

 

 

3-jarigen 

In de klas hebben wij het over thema regen. Woensdag zijn we met de peuters en hun 

ouders een regen wandeling gaan maken. De regen kwam pas toen wij al bijna klaar waren 

met het wandelen. Er waren natuurlijk wel veel plassen waar de peuters in konden lopen en 

stampen. 

In de klas hebben we een weerstation. Elke dag vertellen de peuters om de beurt welk weer 

het die dag wordt. Met plaatjes weten wij precies wat wij kunnen verwachten.  

 De peuters vinden donder en bliksem heel interessant. We hebben met verf regenwolken, 

bliksem en regenplassen gemaakt. De peuters mochten verven  met een kwast of met hun 

handen. 

 

  



Locatie ’t Wieltje 

3-jarigen 

Deze week hadden we op maandag weer een leuke ouder/kind activiteit! De kinderen mochten hun 

jassen, sjaals, mutsen en wanten op een grote stapel in de klas gooien. Daarna gingen we alles 

sorteren en tellen! Toen de ouders naar huis waren, hebben we geoefend met knippen, dit was best 

moeilijk! De geknipte stukjes hebben we opgeplakt en mochten mee naar huis aan het einde van de 

dag. 

Op woensdag spelen de 2- en 3-jarigen altijd samen. Deze keer hebben we een obstakelparcours 

gedaan in de gymzaal en daarna met elkaar een filmpje gekeken in de klas. 

Deze week waren er veel kinderen ziek, dus we hadden soms maar heel weinig kinderen. Sommige 

kinderen gingen hierdoor ineens veel meer praten, dat was wel heel gezellig! De juffen hadden een 

kledingmemory gemaakt. Hier werd graag mee gespeeld! Ook werd er nog veel gewinkeld in de 

kledingwinkel. Vooral de brillen en jurken zijn snel uitverkocht.. Ook hebben we mooie 

prinsessenkronen gemaakt voor bij de prinsessenjurken.  

Omdat het bijna Valentijnsdag is, hebben de kinderen een verrassing geknutseld voor hun papa en 

mama. Omdat we het weeknieuws op maandag uitdelen, hebben we toch maar een foto van de 

verrassing erbij gedaan. De kinderen waren er zo enthousiast mee bezig!  

 

     

  

  



Locatie ’t Kasteeltje 

2-jarigen 

Thema ‘’ik en mijn familie’’ is begonnen! We hebben kennis mogen maken met de 

familie van Puk via ‘’foto’s’’ en Marlee & Leandra hadden hun eigen baby foto 

album meegenomen. Ook de kinderen mochten familie foto’s meenemen en 

kwamen we er achter dat foto’s tegenwoordig voornamelijk alleen nog maar op 

telefoons en computers staan. Nog leuker om ze nu weer eens op papier te 

hebben en er een mooie collage van te knutselen tijdens de ouder-kind activiteit! 

Met water en kwasten maken we mooie tekeningen op het krijtbord. Dit weekend 

was het Valentijn, dus hebben de kinderen iets moois gemaakt voor thuis. 

 

3-jarigen 

 

Deze week zijn we gestart over het thema “Ik en mijn familie”. Puk had maandag allemaal foto’s 

meegenomen van zijn familie. Met elkaar hebben we deze bekeken, erover gepraat en een mooi 

plekje gegeven in de groep. Alle kinderen hebben een stamboom mee naar huis genomen waar ze de 

foto’s van hun familie op kunnen plakken. We hebben er al een paar terug, leuk!  

Met zijn allen hebben we onze huishoek ook weer een beetje aangepast. We hebben nu een badje 

waarin we de baby’s kunnen wassen, de strijkplank staat weer op zijn plek en er hangen allemaal 

afbeeldingen met dingen die je nodig kunt hebben als je voor een baby zorgt. Ook hebben we 

gezongen over opa bakkebaard die allemaal klusjes moet doen in zijn huis.  

 

Ook hebben we nu een fotostudio in de groep. Daar worden een hoop foto’s gemaakt!  

 

Vrijdag zijn er wat senioren van de organisatie “Care 4you” bij ons op visite geweest. Samen met hen 

hebben we fotolijstjes geknutseld en daarop oude baby foto’s geplakt.  

 

  



Locatie ’t Kwetternest 

3-jarigen 

Deze week zijn we hard aan de slag gegaan met ons nieuwe thema 'ik en mijn familie'. We 

hebben een fotomuur met daarop foto's van onze families. Erg leuk om naar te kijken en om 

over te praten. 

 

We hebben een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij. Dit was erg leuk. 

We hebben een hoop.dieren gezien.  

Verder zijn we van een heeeeele grote doos een huis aan het maken. De kinderen hebben 

dit deze week voor een deel geverfd, volgende week gaan we hier mee verder.  

 

Verder zijn we druk aan het knutselen geweest. 

In onze bouwhoek werd spontaan kappertje gespeeld. De mooiste creaties kwamen voorbij.  

 

Op vrijdag zijn we met de kinderen naar een paar winkels geweest om samen voor juf 

Marissa cadeautjes uit te kiezen. 

Juf Marissa is namelijk dinsdag jarig!  

Niks verklappen he?  


