
Weeknieuws week 4 

 

Peutercollege Weetjes 

- Alle locaties van het Peutercollege krijgen er een 

nieuwe methode bij! Onlangs is ‘Leer in het Verkeer’ 

aangeschaft. ‘Leer in het verkeer’ is een 

verkeerseducatief programma voor kinderen van 1 

tot en met 6 jaar, gebaseerd op Dick Bruna-

illustraties. De activiteiten dienen als aanvulling; de 

opdrachten, liedjes en verhalen uit deze methode 

kunnen bij de al bestaande thema’s worden 

gebruikt. Het doel van deze methode is het 

aanleren van verkeersveilig gedrag van kinderen.  

 

- Floor en Valentina, onze medewerkers gezinsbetrokkenheid, organiseren elke maand 

een themabijeenkomst. De planning van deze bijeenkomsten is aan het begin van 

schooljaar uitgedeeld én er hangt bij elk lokaal een poster met daarop de data en 

de onderwerpen. U krijgt drie punten op de inzetkortingkaart als u aanwezig bent bij 

deze bijeenkomst. Moet u tijdens de bijeenkomst eerder weg, en blijft u dus niet tot 

het einde, dan kunnen we u helaas geen stempel geven.   

 

- Alle kinderen hebben een vakantiesticker kaart. Deze kaarten staan in het lokaal. Wilt 

u weten hoeveel stickers uw kind al heeft gehaald, dan kunt u aan de leidster vragen 

of ze de kaart er even bij wilt pakken. Kinderen die genoeg stickers hebben gehaald, 

mogen een mooi prentenboek uitkiezen!  

 

- Volgt u ons al op Facebook?  Alle locaties plaatsen daar leuke berichten van mooie 

activiteiten; soms is dit een activiteit in het lokaal, of een foto van bv een dokter op 

de groep. Maar er worden ook foto’s geplaatst van onze uitstapjes in de wijk. Wij zijn 

er trots op dat er zoveel met de peuters wordt gedaan!  

  



Locatie ’t Kwetternest 

2-jarigen 

 

Bah, bah, wat een regen deze week! Op de koude en vooral natte dagen, bleven wij liever 

binnen.  Gelukkig was er meer dan genoeg leuks om mee te spelen! 

Masja en de regen is favoriet bij onze kindjes. Na het lezen zingen we samen “Tikke takke 

regen” en trommelen we met onze vingers op het krukje. En een compliment voor de 2-

jarigen: ze wachten netjes op hun beurt en wijzen om en om de plaatjes op de plaat aan! 

Samen verven, vooral kliederen, zorgt voor een vrolijke activiteit. De mooiste kleuren worden 

verspreidt over de saaie, witte vellen. Met kwasten en… met onze handjes!  

Ook deze week hadden wij weer een grote opkomst voor de ouder-kind activiteit! Super leuk 

dat de mama’s en papa’s zo enthousiast mee doen. Deze keer kreeg Puk een regenjas, 

regenhoed en regenlaarsjes aan en natuurlijk een paraplu in zijn handje. Dat is nog best 

moeilijk! De kindjes moeten goed kijken waar zij plakken, knap! 

 

 

 

 

 

 

 

3-jarigen 

Afgelopen donderdag was het voorleesontbijt bij de bibliotheek. Wij waren natuurlijk van de 

partij.  

De kinderen mochten eerst luisteren naar het verhaal. Hierna lekker ontbijten met zijn allen en 

daarna kregen we het verhaal nog eens te zien op de televisie.  

Bij het ontbijt was er veel keuze aan lekker eten. Brood, krentenbollen, beschuit en 

ontbijtkoek. En natuurlijk met allemaal heerlijk beleg.  

Toen we terug op school kwamen zaten onze buikjes vol. Lekker spelen en daarna lunchen. U 

kunt wel raden dat dit niet door iedereen even goed werd gegeten.  

Na het rusten kwam de moeder van Esila meedraaien.  Ze had ook nog wat lekkers 

meegenomen. Popcorn!!!En onder genot van dit overheerlijke popcorn hebben we samen 

naar een filmpje gekeken.   



Het Kasteeltje 

 

Woensdag 27 januari zijn we, op de dag van het nationaal 

voorleesontbijt, naar lammetjesdag geweest. Daar zijn we voorgelezen 

en hebben we tussen de schapen, geitjes, paard en kippen ontbeten. 

Ook waren er beschuit met muisjes, want in het voorleesverhaal is er een 

geitje geboren! 

 

 

 

 

 

 

2-jarigen 

 

De knuffels voelen zich al een stuk beter met al die verzorgende hulp van onze peuters. 

Beweging is ook belangrijk en daarom hebben we ze allemaal meegenomen naar de 

gymzaal en hebben we samen gedanst. De auto’s zijn de laatste tijd erg interessant en dus 

maken we er een leuke racebaan voor. Ook de ambulance doet mee, wat kan die snel 

rijden zeg! Van rollers met allerlei materiaal er op geplakt en verf krijg je mooie structuren. De 

moeder en zus van Adam kwamen hem hier bij helpen! 

 

3-jarigen 

 

Puk gaat zich steeds wat beter voelen, maar is nog wel heel moe! Daarom hebben we hem 

deze week lekker naar bed gebracht. Eerst hebben we hem geholpen met zijn pyjama, 

vervolgens hebben we zijn tanden gepoetst. Natuurlijk moest hij ook nog wel worden 

voorgelezen!  

Ook de ouder-kind activiteit stond deze week in het teken van voorlezen. Een medewerker 

van de voorleesexpres kwam in de kring iets vertellen over wat zij doen. Daarna heeft ze ook 

een boek voorgelezen. Aansluitend zijn er veel ouders op de groep gebleven om ook een 

verhaal voor te lezen.  

  



Locatie ’t Wieltje 

 

2-jarigen 

Wij hebben de penne vorige week geverfd en nu gaan de ouders samen met hun kinderen 

de penne rijgen. Ze maken een ketting en is heel mooi geworden. Ook hebben wij een Puk 

activiteit gedaan, waarbij de kinderen de kleren van Puk mochten wassen. De kinderen 

vinden het heel leuk om met water te spelen. Met de hulp van de peuters heeft puk nu 

schone kleren. Wij hebben elke woensdag een open deur beleid. Dat betekent dat de 2 en 3 

jarigen groep bij elkaar komen om een activiteit te doen. Dit keer gingen we naar de 

speelzaal, omdat het buiten regende. Twee kinderen van de basisschool kwamen langs,om 

de beide groepen voor te lezen. Dit was omdat de Voorleesdagen woensdag zijn begonnen.  

 

 

 

 

3 jarigen 

Deze week zijn we van start gegaan met het rijgen van een mooie ketting. Puk had 

afgelopen weekend een mooie ketting gemaakt en wij wilden allemaal zo een mooi ketting 

maken. Samen met de ouders hebben we macaroni geregen en deze later met 

verschillende kleuren verf een kleurtje gegeven. 

Omdat het woensdag de voorleesdagen zijn begonnen werden wij woensdag verrast door 2 

kinderen van de Sonnevanck die ons kwamen voorlezen in het speellokaal. Wist u dat alle 

kinderen onwijs goed naar een verhaal kunnen luisteren?! Donderdag waren ouders welkom 

om naar het prentenboek van het jaar te komen luisteren en daarna hadden ze de 

gelegenheid om een zelf meegenomen boek of een boek van ons voor te lezen aan hun 

eigen kind. Het was leuk om te zien hoe de kinderen genoten van het voorlezen door ouder 

of tante! Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk en gezellig het is om voor te 

lezen! 

Juf Jolanda had haar schoenen uitgedaan en wist nu niet meer welke schoenen ze aan had. 

Heeft ze grote schoenen of kleine schoenen aan? Met rits, of met veters? Of heeft ze 

klittenband?  

Vrijdag hadden we twee feestjes om te vieren. Nou eigenlijk is het niet zo leuk, want we 

nemen afscheid van Armaan, want hij gaat naar de basisschool, en we nemen afscheid van 

juf Marloes. We gaan ze wel erg missen hoor!  

     

 

 


