weeknieuws week 3
Locatie ’t Kwetternest
2-jarigen
Deze week zijn we weer verder gegaan met het thema: ''regen''We hebben
weer allerlei leuke liedjes gezongen over de regen zoals:
Tikke takke regen , tik tak op het dak
Tikke takke regen op de wegen,
Plens plens , plas plas plas regendruppeltjes op mijn regenjas!
Het regent het regent , de pannetjes worden nat
en wie niet snel naar binnen gaat die word kletsnat!
Met de ouder/kind activiteit hebben wij een mooie muts geknutseld. De
kinderen mochten samen met mama of papa kleuren , propjes maken en
deze opplakken.
Deze week hebben we aan tafel met de kinderen gekletst wat je nou nodig
hebt als het regent , de kinderen benoemde dat je een regenjas aan moet ,
paraplu nodigt heb en natuurlijk ook regenlaasjes!
Verder hebben de kinderen natuurlijk weer heerlijk gespeeld op de groep.
Zoals u kunt zien onderandere mooie kleurplaten geverfd van puk in de regen!

3-jarigen
Het thema regen leeft echt heel erg! Regenlaarzen in overvloed op onze groep. We gingen kijken
of puk droog bleef met regenkleren aan. En raad eens…. Hij bleef droog. Alleen zijn gezicht
niet ;)
Op donderdag heeft Juf Meryem haar laatste stageopdracht gehaald, dus ze heeft haar stage
met een ‘goed’ afgesloten. Toppiee!
Op vrijdag ging de juf samen met de kinderen muziek maken. Dit vonden we best nog lastig soms,
maar oww wat was het leuk!
3 februari hebben wij lammetjesdag. Het is erg leuk dat er al veel ouders zich hebben aangemeld
om mee te gaan

Locatie ’t Wieltje
2-jarigen
Puk had zich een beet je verkleed. Hij had een gekleurd hoedje op zijn hoofd. In een
klein groepje deden de kinderen de ogen dicht en keken naar Puk. Wat was er anders….? Puk
droeg steeds een ander kleur hoed. Tot slot kreeg iedereen een hoedje op en zongen wij het lied
: ‘één twee drie vier, hoedje van, hoedje van, één twee drie vier, de gele hoed staat je goed.’
Tijdens vrij spel hadden een paar kinderen zich verkleed. Zij gingen gewoon naar de winkel van
Sinkel (op de groep) en daar kochten zij iets moois. Er zit dan iemand achter de kassa. Puk had
vieze kleren. En wat doe je er dan mee? Wassen! De kinderen genoten ervan. Lekker met water
en sop de kleren schoon krijgen. Er zat overal schuim.
Woensdag hebben wij samen met de 3-jarigen gespeeld. Dat was gezellig. Pm-er Margot kwam
ook langs met haar baby die nog even met zwangerschapsverlof is.
En Puk wilde gaan logeren. Hij moest wel een koffer meenemen, maar wat moet er allemaal in de
koffer en wat kun je er mee doen? Nou kijk zelf maar. De kinderen hielpen Puk.
Samen met de ouders hebben wijvrijdag pasta geverfd, waar de kinderen er een ketting of
armband van gaan maken.

3-jarigen
De afgelopen week is er heel veel gewassen, zowel op de groep als bij de kinderen thuis. We
hebben al veel foto’s van de thuisactiviteit mogen ontvangen en in de gang op gehangen,
neem gerust een kijkje want ze zijn heel erg leuk!Puk had een koffer bij zich. Wij waren wel
benieuwd wat daar in zou zitten. Met elkaar hebben we de koffer opgemaakt en bekeken wat er
in zat. Er zaten verschillende dingen in die ook heel verschillend aan voelde. Puk had een leuk
spel bedacht met deze spullen. De kinderen mochten hun ogen dicht doen en Puk toverde dan
een voorwerk weg. Rara wat was er nu weg. Gelukkig wisten de kinderen Puk goed te vertellen
wat er weg was zodat het terug getoverd kon worden.Juf Margot is op bezoek gekomen met
baby Ayden en haar zoontje James. Eindelijk konden we Ayden in het echt zien en juf Margot
weer! Om te vieren dat Ayden geboren is had juf Margot nog iets lekker getrakteerd. Het was
heel fijn dat juf Margot weer even op de groep was.Afgelopen maandag was er weer een
themabijeenkomst van Valentina. Ouders konden hier met elkaar praten over de
peuterpuberteit. Waar loop je tegen aan? Welke regels werken er goed bij jou thuis. Het was weer
een hele waardevolle ochtend. Het is leuk om te zien dat de ouders onderling zo open en
respectvol met elkaar in gesprek gaan. Bedankt!

Locatie de Toverdoos
2-jarigen
Verven, hoe leuk kan dat zijn. Deze week zijn de 2 jarige peuters aan het verven gegaan. De juf
had de tafel klaar gezet, nadat de schortjes waren aan getrokken gingen de peuters aan de
slag.Ze begonnen met een kwast, maar de peuters ontdekten al gauw dat verven met je vinger
of met je hand ook heel spannend kan zijn. De resultaten mochten er zijn. Het schilder werk hangt
in het lokaal van uw peuter.

En toen stonden er dozen in de groep. Ben ik nu te groot, of is de doos te klein!

3-jarigen
We hebben alvast het nieuwe boek: We hebben er een geitje bij, een aantal keer voorgelezen.
We vinden het een heel leuk boek en wat een leuk geitje zit daar bij! Woensdag gaan we al naar
de schapenboerderij, we mogen dan allemaal lammetjes bekijken en vasthouden! De peuters
hebben er zin in! We zingen ook het liedje schaapje, schaapje. We mogen dan om de beurt de
meester, zijn vrouw of het kindje vasthouden.
De ouders en hun peuters hebben deze week samen een hele mooie hoed gemaakt. Ze
mochten helemaal zelf kiezen hoe hun hoed er uit kwam te zien. De hoeden zijn prachtig
geworden. De peuters hebben aan hun ouders laten zien hoe goed zij kunnen plakken, knippen
en scheuren. Het was een super leuke, leerzame en drukke week, tot volgende week!

Locatie ’t Kasteeltje
2-jarigen
Veel materialen kun je op meerdere manieren gebruiken. Zo hebben de
peuters deze week mooie kunstwerken gemaakt van verf. Niet zomaar
met een kwast, maar met een doktersspuit! Op de groep hebben we een
groeimeter hangen, zo kunnen we kijken hoe groot we zijn. En om het
visueel te maken voor de kinderen, hebben we stroken a.d.h.v. onze
lengte opgehangen met een eigen foto erbij. In de gymzaal hebben we
verschillende oefeningen gedaan, we konden op onze rug liggen, op
onze zij en buik. Als afsluiter van de week, zijn we samen met wat ouders
naar de apotheek geweest. Daar hebben we een rondleiding gekregen.
In de apotheek waren verschillende materialen te vinden die wij op de
groep ook hebben (zoals pleisters en verband). De vrouw van de
apotheek heeft ons laten zien welk medicijn we aan Puk kunnen geven om
beter te worden, hij moet namelijk erg veel hoesten en niezen!

3-jarigen
Puk wilde nog maar niet echt opknappen. We hebben aan de arts van het consultatie bureau
gevraagd of ze even naar Puk wilde komen kijken. Ze heeft gekeken in zijn mond, geluisterd naar
zijn hart en hem ook een prik gegeven. Ook hebben alle kinderen met de stethoscoop naar hun
eigen hart mogen luisteren en de dokter een prikje mogen geven. Als het goed is moet Puk nu
snel opknappen zei de dokter.
Ook wij zijn nog niet helemaal opgeknapt, want wij (of eerder gezegd onze foto’s) hebben de
waterpokken. Met een stokje en wat rode verf hebben we onszelf allemaal vlekjes gegeven.
Ook hebben we deze week weer lekker gegymd. Bij een van de activiteiten was samenwerking
heel belangrijk. Door allemaal aan de parachute te wiebelen lukte het ons om de ballon van de
grond te houden. Het was weer een leuke week. Helaas voor Amal alweer de laatste week. Zij
heeft deze week afscheid genomen en gaat nu naar de basisschool.

