
Weeknieuws week 53 

Locatie de Toverdoos 

 

In het de huishoek spelen de peuters graag met de pannetjes op het kookstelletje. Het is 

natuurlijk nog leuker dat we in de pannetjes zelf water mogen doen. Dan lijkt het net zoals bij 

papa en mama in de keuken. We knoeien dan natuurlijk ook wel met het water. Dat geeft 

niets want wij ruimen dat zelf helemaal weer op!  

 

 

 

 

 

 

 

 Terwijl de peuters een prachtig kunstwerk maken met vingerverf, maakt Amin een mooi 

achtergrondmuziekje voor ons.  

 

 

 

 

 

 

 

We zijn naar de bakker geweest! We mochten zelf iets uitkiezen. De peuters vertelden aan de 

bakker wat zij wilden hebben, met een beetje hulp van de juf. De bakker deed het dan in 

een zakje en gaf dat aan ons Dat was heel leuk om te doen! Op school hebben we ons 

broodje met elkaar opgegeten.    

 

 

 

  



Locatie ’t Kwetternest 

Alweer het laatste weeknieuws van het jaar 2015… 

En wat hebben we er een gezellige week van gemaakt met zijn allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiden gaat naar de 3-jarige groep, en heeft ons getrakteerd op wel een heel lekker  en 

bijzondere traktatie! Yummie, we hebben gesmuld! Veel speel- en leerplezier Aiden, wij zijn 

trots op jou!   

 

  

De dieren worden deze week 

voorzichtig (niet!) in de verf gedoopt 

en laten sporen na op het witte vel. 

Grote stappen, kleine stappen!  

 

 

Het is best een beetje spannend 

deze laatste week, we horen hier en 

daar al wat geknal. Met een kraal 

en een lade kunnen we ons eigen 

spetterend vuurwerkfeest maken!  

Natuurlijk tellen wij om 12 uur af met 

alle kindjes en papa’s en mama’s.  

 

 

Wij wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en een fantastisch 2016! 

 

 

  



Locatie ’t Kasteeltje 

 

Peuters te jong voor vuurwerk? Nee hoor niet bij ons op het  

Kasteeltje. Met een hamer hebben we harde vuurwerk 

knallen gemaakt op wattenschijfjes. Daaronder lag verf, wat  

door de knallen alle kanten op ging. Hierdoor kregen wij  

mooie vuurwerk creaties. Ook hebben we met verschillende 

voorwerpen vuurwerk gestempeld en hebben we naar 

vuurwerk gekeken op het grote scherm.  

 

Deze week hebben we ook appelflappen gemaakt. Alle 

kinderen hebben ons geholpen met het snijden van de 

appels. Daarna hebben we er wat suiker en kaneel 

opgedaan. De kinderen hebben de appels op bladerdeeg 

gelegd en daarna het deeg dichtgevouwen. Nadat het in de 

oven had gestaan rook het hier erg lekker. En ze smaakten net 

zo lekkers als de geur die eraf kwam.  

 

We hebben de vakantieweek en het jaar  afgesloten met een 

glas kinderschampagne en een oliebol.  

 

 


