
Weeknieuws week 13 

 

Locatie ‘t Wieltje 

 3-jarigen 

Deze week zijn we van start gegaan met het nieuwe thema: reuzen en 

kabouters! 

Tijdens de introductie van het nieuwe thema hebben we gekeken naar 

de kleding in de nieuwe themahoek. Zo kwamen we grote laarzen en 

kleine schoentjes tegen, ook lag er een groot en een klein bord. Met 

elkaar hebben we gekeken wie het grote bord en wie het kleine bord zou 

kunnen gebruiken en dit zou wel eens voor een reus of een kabouter 

kunnen zijn! 

 

Om de klas een beetje gezellig te maken zijn we tijdens het knutselen aan 

de slag gegaan om paddenstoelen te maken. Omdat in het liedje van 

kabouter Spillebeen de paddenstoel rood met witte stippen is, hebben 

witte stippen gescheurd en geknipt en deze op de rode paddenstoelen 

geplakt. En wist u dat we door veel te oefenen steeds beter kunnen 

knippen! 

 

Puk had een boek meegenomen, maar dat boek paste niet in zijn tas. 

Gelukkig stonden er verschillende tassen in de klas die groter waren. Zo 

konden de boeken toch in de tas gestopt worden. Al moesten de 

kinderen wel spierballen hebben, want de tas was best zwaar geworden. 

 

Rishaney zit in groep 8 van de Sonnevanck en zij is afgelopen week bij ons 

op bezoek gekomen om voor te lezen. Wat kan ze al goed lezen en wat 

hebben onze kinderen goed naar haar verhaal kunnen luisteren. Het is leuk dat we 

regelmatig samenwerking hebben met de twee basisscholen in deze school. 

 

   

     

  



Locatie ’t Kasteeltje 

2-jarigen 

Hoe zie jij er uit vandaag? Wat voor kleding draag je? Het nieuwe 

thema ‘’wat heb jij aan vandaag’’ is begonnen! We 

introduceerden het thema samen met de 3-jarigen met een 

toneelstuk over verschillende soorten kleding. Want de politie ziet er 

weer anders uit dan bijvoorbeeld een kok. Ook verkleden we 

onszelf naar verschillende beroepen. En Puk, die heeft behoorlijk 

geknoeid tijdens het eten, zijn kleren zijn helemaal vies! Gelukkig 

hebben wij knappe kinderen die kunnen helpen bij het wassen van 

zijn kleding. Water, een beetje wasmiddel en daarna ophangen 

met knijpers aan de waslijn.  

Hmmmm, wat ruikt het heerlijk bij ons op de groep.  

 

 3-jarigen 

 

 

  

Deze week zijn we gestart met het thema “Wat 

heb je aan vandaag”.  We hebben het thema 

geopend met een toneelstuk waarin juf Anne 

steeds de verkeerde kleren aan had. Gelukkig 

konden de kinderen goed vertellen waar haar 

kleding wel geschikt voor is.  

 

Tijdens de ouderbijeenkomst is Liesbeth van het 

Cjg kennis komen maken. Zij zal af en toe op de 

groepen zijn tijdens de inloop om vragen te 

beantwoorden. 

Ook zijn we nog steeds druk bezig met de 

beroepen in verband met ons theater project. 

We hebben met elkaar bekeken welke kleding 

bij welk beroep hoort en een dansje over 

beroepen geleerd.  

 

Tijdens het theater project hebben we 

belangrijke mijlpalen uitgebeeld (rijbewijs halen, 

studeren, moeder worden). 

 

Na deze leuke openingsweek hebben we veel 

plezier in de rest van het thema.  

 



Locatie de Toverdoos 

 

Na een lekker lang paasweekend, begon de week voor ons heel rustig. School had twee 

studiedagen. Er waren daardoor minder kinderen op school dan normaal. Amir heeft met zijn 

moeder samen een stal  gemaakt van schuursponsjes. De stal was speciaal voor geit en zijn 

vriendjes. 

  
Geit is jarig en krijgt van zijn vriendjes een lekker cadeau! Het verhaal van geit spelen de 

peuters zelf na met de vertelmuur en de stal. In het verhaal maken de  vriendjes van geit een 

emmer met melk met wortels, appels en eieren. Wij hebben zelf ook een emmer gemaakt.  

 
In de kring hebben we zelf zaadjes geplant. Eerst moest het tabletje aarde in het water. De 

aarde werd groot en dik. Toen konden we de zaadjes en de natte aarde in een speciaal 

bakje doen. De peuters hebben alles helemaal zelf gedaan!  Nu staan de potjes met zaadjes 

in de zon achter het raam. We  hopen dat de zaadjes snel gaan groeien!  

  

 

  



Locatie ’t Kwetternest 
 

2-jarigen 

 

Wij zijn begonnen met het thema Reuze en kabouter. Naar aanleiding hiervan, hebben we 

dinsdag ouder/ kind activiteit gehad.  De ouders hebben paddenstoelen met hun kind 

beplakt.  

Dinsdag tijdens tafel activiteit, hebben wij met een paar kinderen toiletrollen geverfd, om 

andere paddenstoelen te maken, die wij vervolgens  bij het oefenen van de woorden 

gebruiken.  

Natuurlijk doen wij activiteiten die met lente te maken hebben. Daarom hebben wij onze 

ramen ook versierd met mooie knutsel werkjes van de kinderen, zoals tulpen en schapjes. 

Verder hebben wij  deze week het verhaal van Kabouter Bim voorgrlezen, veel liedjes  

gezongen en niuewe liedjes geleerd, zoals : 

Mijn naam is kabouter Bim 

ik wil zingen ik wil spelen. 

Mijn naam is kabouter Bim,  

ik wil spelen Bom, Bam , Bim. 

Vrijdag hebben wij de rugzak van Puk en die van Albertina gebruikt, tijdens de grote groep 

activiteit, om het verschil te laten zien tussen groot en klein. De kinderen vonden het  leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

3-jarigen 

Deze week was weer erg leuk op onze groep. We zijn begonnen met het thema 

reuzen en kabouters. We gingen ons zo klein als kabouters maken en zo groot als 

reuzen. Ook hebben we gelopen als reuzen en kabouters. Heeeele GROTE reuzen 

met GROTE stappen en Heeeele kleine kabouters met kleine ministapjes. 

Ook gingen we meten in de klas welke spulletjes groot en klein waren. 

 

Ook hebben de juffen het knieboekverhaal nagespeeld in onze poppenkast. 

Dit vonden we erg leuk. 

 

En op vrijdag kwam juf Tessa bij ons invallen. Ze ging het knieboekverhaal voorlezen. 

Dit deed ze heel erg leuk. De kinderen waren er stil van. 

 


