Weeknieuws week 2
Locatie ‘t Wieltje
3-jarigen
Afgelopen week zijn we van start gegaan met een nieuw thema: Wat heb jij aan
vandaag?
In de kring las de juf een verhaal voor, maar wat had ze nu gedaan? Ze was
vergeten haar muts, jas en handschoenen uit te trekken! Gelukkig konden de
kinderen haar helpen alles uit te doen zodat we konden beginnen.
In de klas is een mooie kledingwinkel geopend, hier is van alles te koop. Het is elke dag
erg druk in de winkel en er word van alles gekocht. De thematafel ligt vol met spullen
die met het thema te maken hebben. De kinderen mogen hier als ze willen mee
spelen en ontdekken wat je met alles kunt doen.
De afgelopen week heeft het heel veel geregend, maar kinderen moeten elke dag
bewegen. Wij hebben dus in de gymzaal als in het lokaal veel beweegspelletjes
gedaan. Hierbij hebben we plezier en zijn we gelijk bezig met het ontwikkelen van de
motoriek van het kind. Mocht u ideeën willen voor thuis dan kunt u altijd bij de leidsters
hiervoor terecht.
Puk wilde andere kleren aan, maar wat blijkt? Zijn kleren zijn vies en moeten nodig gewassen
worden. In kleine groepjes hebben de kinderen een sopje gemaakt om de kleren te wassen.
Eenmaal geboend en schoon moesten ze aan de waslijn om droog te worden, want Puk kan
geen natte kleren aan natuurlijk!
Sinds deze week hebben we een nieuw kindje bij ons op de groep: Inaya. Wij wensen Inaya
heel veel speelplezier toe het komende jaar!
Wisten jullie dat de kinderen heel goed kleding kunnen sorteren! De juf had een beetje een
rommel gemaakt in de klas en vroeg de kinderen om hulp. Ze wisten netjes de jurken bij
jurken te leggen, de broeken bij de broeken, de tasjes bij de tasjes en de sjaals bij de sjaals.
Gelukkig was alles na afloop weer allemaal netjes opgeruimd!

2-jarigen
Puk zat in de kring met zijn jas aan. Waarom heeft hij nou zijn jas aan? 'Buiten spelen!', riep
een kind. Puk wilde inderdaad buiten spelen, maar kom hij zo naar buiten? Hij had maar 1
schoen aan. De kinderen zochten in zijn rugzak, want zo kon hij niet naar buiten. Zo keek
iedereen naar zichzelf. Heb ik schoenen aan ja of nee? Hoeveel schoenen? Tel ze maar. En
tot slot werden alle schoenen bij elkaar gezet en moest iedereen de eigen schoenen zoeken
en aantrekken. Wij leren de kinderen ook met een truc de eigen jas aantrekken en zijn
daarna naar buiten gegaan. Lekker rennen in de regen.De kinderen die 3 jaar worden gaan
naar de groep naast ons. Inaya is ook een grote meid aan het worden en heeft haar
afscheid gevierd. Iedereen kreeg een toverstaf van haar (soepstengel met een beetje zoets
aan de top). Leuk idee!

Locatie Toverdoos
2 jarigen
Op de groep werken wij aan het thema: ”Wat heb jij aan vandaag?” Het regende buiten en
het was koud.
Met de peuters zijn we mutsen gaan maken. Ja, van die lekkere warme wollen mutsen. Het
viel niet mee, al die wollen draadjes die maar aan je handen blijven plakken. Maar het is
gelukt in de groep hangen de mutsen nu te drogen.

Hier leest de juf voor uit Pip en Posy en de rode ballon. Toen de rode ballon kapot was
hadden Posy en de juf een idee. Je raadt het al, zeepbellen. Wau! Dat is leuk, nog één keer.
Ja, ik heb je en kijk ook op mijn neus.
Het was een gezellig afsluiting van de woensdagochtend.
3 jarigen
Het is nog steeds heel druk in onze kledingwinkel. Alle kinderen en juffen willen nieuwe kleren
kopen . We hebben in onze winkel ook een winkelmandje en een winkelwagentje. Als er
iemand véél kleding wil kopen, dan kan dat bij ons makkelijk!

We verkopen in de winkel niet alleen kleding maar sinds kort verkopen we ook kleedjes. Daar
kunnen we mee picknicken, we kunnen ons er onder verstoppen of we gebruiken het om
onze hoed mooi mee te maken!

Helaas regende het best veel deze week. Dat maakt voor ons niet zo heel veel uit. In de
regen gaan we ook even naar buiten om te rennen en te springen. We doen onze
regenlaarzen aan en een capuchon op! Gelukkig kunnen we ook lekker rennen en klimmen
in de gymzaal.

Locatie het Kwetternest
3 jarigen
Nog steeds zijn we druk bezig met het thema regen. Laarzen verven en versieren,
regenjassen maken, liedjes zingen, spelen in de plassen (echte plassen en plassen van
papier)
En onze bink Dalil was jarig! Ow wat een feest, maar dat betekent ook dat hij ons gaat
verlaten. Hij gaat voortaan bij juf Els spelen. We vinden dat erg jammer, omdat we hem erg
gaan missen. Maar natuurlijk wensen we hem veel plezier bij juf Els.

Locatie het Kasteeltje
2 jarigen
Wat kunnen de peuters op het Kasteeltje toch goed voor anderen
zorgen. Voor we de zieke poppen naar bed brengen, doen we ze
eerst lekker in bad. Hé kijk eens, er komt iemand op ziekenbezoek. Het
is menneer spin, omdat de spin zo klein is,
bekijken we onze gast met een vergrootglas.
Samen met de 3-jarigen, hebben we tijdens de samenspeel ochtend
met zijn allen gedanst en dingen uitgebeeld (alsof we in de auto
zitten, alsof we dieren zijn enz.). In de gymzaal hebben we een groot
parcours afgelegd en hebben we zelf allerlei spelletjes bedacht met grote blokken (schuiven,
erop klimmen, doen alsof we op een paard zitten enz.).
Donderdag was er een themabijeenkomst voor ouders over voorlezen. En om hier goed op
aan te sluiten is er vrijdag tijdens de ouder-kindactiviteit in kleine groepjes voorgelezen door
de ouders. Ook Puk en wat knuffels mochten mee doen

3 jarigen
Puk wil nog niet echt opknappen en inmiddels hebben we ook veel zieke knuffels die goed
verzorgd worden in ons ziekenhuis. Ook Takkie heeft heel veel rusten verzorging nodig en
heeft een plekje gevonden bij ons in de tunnel. We hebben naar het verhaal van Jip en
Janneke geluisterd over Takkie en brengen hem net als we gehoord hebben af en toe wat
medicijnen. Ahmed kwam met het goede idee dat als je ziek bent en in het ziekenhuis ligt je
dan een ballon krijgt. We hebben ons best gedaan om de ballonnen zo mooi mogelijk te
versieren. Daarna hebben we ze op een stokje vastgemaakt. Zo kunnen we ze goed aan alle
zieken geven.
Deze week hebben we veel gedansd, want genoeg bewegen is gezond! We hebben de
dansjes die wij zo goed kennen geleerd aan de kleuters van juf Els. Ook de 2-jarige peuters
waren erg benieuwd naar onze dansjes. Ook met hen hebben we samen gedansd. Wij
vonden het erg gezellig! In de gymzaal hebben we allemaal nieuwe dingen geprobeerd.
Onder andere de “superman” die je op de foto ziet.
Deze week heeft Nouh afscheid genomen. We wensen hem veel plezier op de basisschool.

