
Weeknieuws week 18 

Locatie ’t Kwetternest 

3-jarigen 

De vakantie zit er weer op.  Dus we hebben afscheid genomen van pip en posy.  

 

We hebben met ballonnen gestempeld, filmpje gekeken, buiten gespeeld,  het kleurenspel 

van Nijntje gedaan en nog veel meer! 

 

Maandag begint ons reguliere rooster weer.  

 

Locatie ’t Kasteeltje 

Wat is de vakantie voorbijgevlogen. Ook deze 

week hebben we weer veel activiteiten gedaan 

met bellen en ballonnen. Zo hebben we onder 

andere bellen geblazen in een beker met wat sop. 

Wat werden het een grote bellenstapels! 

Het spelletje bonte ballonnen is één van onze 

favorieten!  

 

Ook hebben we naar een verhaal geluisterd van 

Dikkie dik en zijn ballon. Omdat hij zijn ballon niet 

goed vasthield waaide hij weg. Dit hebben we zelf 

ook ondervonden met buiten spelen.   



Locatie 't Wieltje  

2- en 3-jarigen 

Tijdens ons laatste week van de meivakantie hebben wij het gezellig gehad.  Er werden elke 

dag leuke spelletjes gedaan, zowel vrijspelen als  roulerend aangeboden spel. 

'De Bonte ballonnenspel', 'Sorteerspel 'en 'Zoek de gele ballon'.   

Het was ook heerlijk weer geworden zeg! Daarom picknickten wij lekker buiten.  

Zoals wij dagelijks  op de 2-jarige groep doen, begonnen wij in de kring met de ouders, maar 

wat was dat nou? Alleen maar speelgoed in het 'rood'! Dat was grappig! De kinderen 

hielpen ook goed mee met opruimen en konden het speelgoed bijna goed terug zetten op 

de plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben wij de week afgesloten door heerlijk 'rode' popcorn te maken, want wij 

hadden een bioscoop kwartiertje. De kinderen stonden te luisteren naar pofgeluiden van de 

popcorn. Wat konden zij goed wachten zeg! De film in ons bioscoop ging over ballonnen die 

losgelaten werden in de lucht. Daarna maakten wij een kaartje voor aan ons eigen ballon. 

Iedereen kreeg een ballon en omdat er niet veel wind stond, werden de ballonnen naast 

huis meegenomen. 

 

 

 

 

 


