Weeknieuws week 1
Locatie ’t Kasteeltje
2-jarigen
Het nieuwe jaar is begonnen, helaas wel met een aantal zieken.
Puk, de poppen en de knuffels! Stiekem is daarbij het voordeel dat
we ons thema goed kunnen uitoefenen (Hatsjoe en knuffels). We
spelen dat we dokter zijn, brengen ze naar bed en zorgen ervoor
dat ze goed en vooral gezond te eten krijgen.
Deze week hebben we spelenderwijs kennis gemaakt met allerlei
doktersspullen (zoals een thermometer, verband, pleisters, een
spuit enz.). Zo spelen we in de doktershoek, doen we aan
interactief voorlezen over Noortje (die ook haar zieke knuffels
verzorgd), hebben we een eigen knuffelziekenhuis (het poppenhuis), knutselen we zelf bedjes
voor de knuffels, snijden we fruit en voeren we alle zieke personen. En als afsluiter van de
week testen we onze eigen oren: we maken muziek en zingen liedjes!

3-jarigen
Hatsjoe! Puk is heel erg verkouden en dat is helaas niet alles. Hij heeft overal pijn en voelt zich
echt niet lekker. Gelukkig hebben we een groep vol kinderen die hem wel willen helpen. We
leren steeds meer over het ziekenhuis en de dokter, dus we kunnen ook steeds beter voor Puk
zorgen. We weten wat een verband is en hoe een pleister werkt en hebben een dokterstas
met allemaal spullen die net echt zijn. En als Puk even ligt uit te rusten doen we zelf alsof we
ziek zijn. We gaan dan langs bij de dokter, meten hoe lang we zijn, gaan op de weegschaal
en krijgen medicijnen of een prik. We zijn nog lang niet uitgespeeld rondom dit thema, dus
gelukkig gaan we volgende week weer verder. Vandaag hebben we zelf een ambulance
gemaakt. Volgende week kunnen we dus nog veel meer zieke knuffels, kinderen en de zieke
Puk helpen.

Locatie ’t Kwetternest
2-jarigen
Deze week hebben we het thema 'Knuffels' afgesloten. De kinderen hebben de afgelopen
tijd veel met onze knuffels op de groep gespeeld en hierbij hebben wij leuke activiteiten met
de kinderen gedaan wat te maken heeft met knuffels.
We hebben deze week ook lekker geverfd met alle kinderen. Dit vonden ze erg leuk om te
doen. De 1 had een pop getekend , de ander een vliegtuig. Wat een mooi kunstwerk is het
geworden , en uiteraard gaan wij deze allemaal ophangen op de groep.

Volgende week zullen wij starten met het nieuwe thema '' regen '' . Hierbij
zullen wij weer leuke en verschillende activiteiten gaan doen met de
kinderen.

3-jarigen
Op het Kwetternest zijn we begonnen met het thema 'regen'. Paraplu's vouwen, druppels
met vingers stempelen, spelen met verschillende materialen van het thema. Kortom het is
weer gezellig druk op de groep.
Volgende week gaan we beginnen met regenlaarzen verven.

Locatie ’t Wieltje
2-jarigen
De kerstvakantie is voorbij. Er zijn een aantal kinderen ziek of op vakantie, maar wij gaan
heerlijk door. Wij zingen liedjes waar lichaamsbeweging bij hoort. Het lied heet: 'Voetje voetje
voetje wat ga je doen?' Wij liepen, stampten en renden door de klas. Dit was echt leuk!

Samen met de 3-jarige hebben wij buiten gespeeld. De kinderen fietsten
en renden samen. Daarna zijn wij samen naar de bioscoop geweest (bij
de 3-jarigen op de groep). Hier hebben wij een film bekeken over de
sneeuw. Op ons verteltafel ligt sneeuw (watten en piepschuim). Het is
mooi om te zien dat de kinderen die de jassen al aan hebben om naar buiten te gaan
spelen met sneeuw, terwijl de rest nog de jassen aandoen.
3-jarigen
De vakantie is weer voorbij en dat betekent dat wij hele dagen naar school mogen!
Maandag morgen hadden we een thee/koffie ochtend zodat we gezellig met elkaar
konden bij praten over de vakantie. Het is leuk om te zien dat ouders onderling hun
vakantieverhalen met elkaar uitwisselen.We kregen ook bezoek van onze Lekker Fit coach en
hierdoor werden er weer leuke ideeën opgedaan om lekker fit het nieuwe jaar in te gaan.
Je kon goed merken dat de kinderen elkaar gemist hadden en het spelen in het lokaal van
de 3-jarigen. Wat waren de kinderen leuk met elkaar aan het spelen.
Wisten jullie ook dat wij op de groep toveren? De juf legde verschillende spullen onder een
doek en na een spreuk was er iets verdwenen, de kinderen mochten raden wat er weg was.
Soms moest er best hard nagedacht worden.
Gelukkig heeft het niet heel de week hard geregend en was er ook tijd om lekker buiten te
spelen! Wel konden we merken dat het kouder word, maar gelukkig hadden we onze dikke
jas, sjaals en mutsen!Deze week hebben we afscheid nemen van Youssef, hij gaat naar een
andere school en wij wensen hem heel veel plezier. Armaan wordt ook al bijna vier en hij is
afgelopen week voor het eerst gaan wennen bij de kleuters. Best wel spannend, maar het
ging heel goed.
Deze week starten we met het nieuwe thema: Wat heb jij aan vandaag? De komende
weken zullen we weer heel veel leuke activiteiten en spelletjes doen rondom dit thema!

Locatie de Toverdoos
Op de Toverdoos zijn de peuters deze week begonnen aan een nieuw thema. Ons nieuwe
thema is: Wat heb jij aan vandaag? We hebben in de klas een echte kledingwinkel. Het is nu
uitverkoop in onze winkel dus het is er erg druk. We schrijven de aanbiedingen van de dag
op het bord van de winkel. De peuters verkopen hoeden, schoenen, mutsen, jurken,
zonnebrillen, verkleedpakjes en nog veel meer.

In onze winkel hebben we ook dozen, grote en kleine dozen. In die dozen stoppen wij de
schoenen en kleren. We hebben een aantal dozen, die zijn zo groot! Wij kunnen daar onszelf
in verstoppen!

Meten blijft nog steeds erg leuk! Dat blijven we ook gewoon doen. We moeten natuurlijk wel
in de gaten blijven houden of we nog een beetje blijven groeien. Daar hebben we een
handig boekje voor. De kinderen bekijken zo wie er groter is en of zij groeien .

