
Weeknieuws week 27 
 

Locatie ’t Kasteeltje 

2-jarigen 

 

De laatste officiële schoolweek van dit jaar met 2 uitstapjes. Woensdag zijn we naar de 

supermarkt geweest en hadden we goede hulp met boodschappen zoeken, betalen en 

inpakken. Veel kinderen vierden dinsdag en woensdag Suikerfeest. En zijn wij ook verwent 

met hapjes. Donderdag brachten we een bezoekje aan de kinderboerderij. We hebben voor 

langere tijd naar de kalkoen gekeken en geluisterd, want die maakt een erg apart geluid! 

Ook mochten we de (baby)geitjes aaien en borstelen. Op de groep hebben we zelf dieren 

gemaakt van K’nex. Op naar een zomervakantie vol leuke en leerzame activiteiten van Pip 

en Posy en de superstep (thema verkeer).  

 

3-jarigen 

 

Alweer de laatse week voor de zomervakantie. Veel kinderen hebben thuis het suikerfeest 

gevierd en we hebben gehoord dat dit gezellige feestjes zijn geweest! Donderdag zijn we 

samen met de kinderen van de 2-jarigen groep naar de kinderboerderij geweest. Daar 

hebben we uitgebreid de tijd gehad om de geitjes te borstelen en bij de kleine konijntjes te 

kijken. Vanaf volgende week is het zomervakantie en gaan we weer lekker op ontdekking 

met Pip en Posy. Wij hebben er vast zin in.  

 

 

 

 

 

  



Locatie ’t Kwetternest 

2-jarigen     

Veel ouders en kinderen hebben deze week het suikerfeest gevierd! 

Wij hopen dat iedereen fijne dagen met elkaar hebben gehad.  

Bij ons op school was het alweer de laatste week van het thema: oef 

wat warm!   

We hebben dit thema afgesloten met de kinderen en veel leuke 

dingen gedaan, en geknutseld zoals mooie slippers en vlinders 

gemaakt.                        

Verder deze week was het gelukkig mooi weer en konden we vaak 

lekker in het zonnetje buitenspelen met de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Met de puk activiteit heeft Juf patricia samen met de kinderen en Puk aan warm en koud 

water gevoeld. En wat heeft puk allemaal nodig als hij gaat zwemmen?! Natuurlijk ! Een 

duikbril en een zwemband, en een zwembroek! De kinderen benoemde de matrialen en 

hebben hier mee gespeeld.                                          

Als laatst hebben wij deze week afscheid moeten nemen van onze lieve liana. Zij is bijna 3 

jaar en gaat over naar de 3 jarige groep. Wij wensen haar heel veel speelplezier en zullen 

haar gaan missen! 

 

 

 


