
Weeknieuwsweek 7 

 

Locatie ’t Kwetternest 
2-jarigen 

 

Deze week zijn we met de kinderen verder gegaan met het thema 'ik en mijn 

familie' 

Sommige ouders hebben deze week familie foto's naar ons toegestuurd 

nogmaals dank u wel hiervoor. Deze foto's hebben wij opgehangen op de 

groep en aan tafel besproken met de kinderen. Hierbij hebben wij leuke 

familie liedjes gezongen. 

Met de ouder/kindactiviteit hebben de kinderen samen met de ouders/verzorgers een mooie 

fototoestel geknutseld. En wat zijn deze mooi geworden ! 

 Het is erg leuk om te zien dat iedere week weer veel mama's en papa's hun 

best doen om hieraan mee te doen.  

Dinsdag is de tandarts mevrouw langgeweest op de groep. Zij had een 

mooie knuffel meegenomen. De tandarts vertelde aan de kinderen hoe 

belangrijk het is om je tandjes  goed te poetsen en deed dit samen de 

kinderen voor hoe je dit moet doen. Alle kinderen kregen tot slot ieder een 

mooie tandenborstel mee naar huis met een tube tandpasta erbij! 

 

Donderdag was er een vader/kind activiteit. Hier hebben een aantal papa's gezellig aan 

meegedaan. Zij mochten samen met hun kind een mooie vetbol maken voor de vogels. Eerst 

hebben zij de wc rolletjes ingesmeerd met pindakaas , vervolgens helemaal versierd met allerlei 

zaadjes , een touwtje er aan gehangen en tot slot deze in de boom gehangen! De kinderen 

vonden de papa's en opa's wel heel stoer want zij moesten heel hoog op een ladder gaan staan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locatie ’t Wieltje 

2-jarigen 

Woensdag was er een papa, opa, oom dag. Er werden vogelvoer rollen gemaakt. Dit 

namen de kinderen mee naar huis, maar die extra door de PM-er werden gemaakt 

hingen wij in de boom. 

Wij hebben heel de week geoefend met de kinderen voor een verassing voor ouders. 

Dat was de modeshow. Er lag een rode loper, met muziek op de achtergrond liepen de 

kinderen mooi naar voren. Een rondje draaien en een buiging maken. Met de 

modeshow hebben wij ons week afgesloten. De ouders zaten als paparazzi foto’s te 

maken. 

Er werd een mooie voorstelling dor Pagetti gegeven. Het was grappig.  De kinderen 

giechelden en genoten. Er was een man die veranderde in een clown. 

 



Locatie ’t Wieltje 

3-jarigen 

De afgelopen week was een drukke, maar erg leuke week bij ’t Wieltje. 

Maandag gingen we van start met de ouder-kind activiteit. Dit keer deden we met elkaar een 

activiteit met licht. Wanneer zie je iemand in het donker en wanneer niet? We kwamen er al snel 

achter dat je zonder verlichting niet goed te zien bent in het donker. Daarna hebben we gekeken 

hoe we elkaar wel goed konden zien. We hebben het getest door te schijnen met zaklampen en 

door  reflecterende  hesjes met lichtjes aan te trekken. Hierdoor waren we veel beter te zien! De 

kinderen vonden het een hele leuke ervaring en voor de ouders werd er verteld waarom het zo 

belangrijk is op straat en in het verkeer om goede verlichting te hebben en goed zichtbaar te zijn.  

Dinsdag namen we afscheid van Salman die 4 jaar geworden is. Hij mag nu eindelijk naar de 

basisschool en we zullen hem zeker gaan missen. Mohammed Mohib is deze week komen 

wennen bij de 3-jarigen en zal ons nieuwe klasgenootje worden het komende jaar, we wensen je 

veel speelplezier toe! 

Woensdag stond de vader-activiteit op het programma. Dit maal werd er met de vaders en 

kinderen iets moois voor de vogels gemaakt, een zelfgemaakte vetbol. Ieder kind mocht een wc 

rol beplakken met vogelzaadjes, maar om de zaadjes aan de wc rol vast te laten plakken 

hadden we iets nodig wat plakt en wat de vogels ook erg lekker zullen vinden, pindakaas! U 

begrijpt wel, soms werd er stiekem even geproefd of de pindakaas wel lekker was. 

Donderdag werden we verrast door een theatervoorstelling van Pagetti! Op het toneel zat een 

man met een koffer te wachten.  De man wist zich door de spullen uit de koffer te gebruiken te 

veranderen in een clown. Deze clown kon heel veel verschillende trucjes. Soms was hij ook een 

beetje een kluns en moesten we heel erg hard lachen! Niet alleen de clown deed verschillende 

trucs maar ook mochten sommige kinderen meedoen en laten zien wat ze konden. U snapt wel 

dat ze een heel hard applaus ontvingen voor het optreden dat ze gaven. 

Aan het einde van de dag werd het thema: Wat heb jij aan vandaag? afgesloten met een 

spetterende modeshow. Eén voor één lieten de kinderen hun beste pose zien aan het publiek (de 

ouders ) en werd er aan het einde van de catwalk 2 foto’s van ieder kind gemaakt. Omdat de 

foto’s met een polaroid camera werden gemaakt konden  ze deze foto’s direct mee naar huis 

nemen.  

Vrijdag hadden de juffen een leuke en leerzame studiedag en waren  de kinderen vrij. De juffen 

hebben de kinderen wel gemist maar hopelijk heeft iedereen er een leuke dag van gemaakt! 

 

   

    

 

 

 

 



Locatie de Toverdoos 

Wat leuk om te zien dat thema regen zo goed aanslaat bij onze peuters. Zij genieten zo van elke 

activiteit. Thuis vragen de peuters aan hun ouders wat voor weer het doe dag wordt en ze zoeken 

op YouTube filmpjes op over onweer en regen.  Puk doet natuurlijk ook vrolijk mee met het 

thema, hij is er ook gek op! We hebben in de beide klassen een regenplasje. Soms als het héél 

hard regent hebben we een hele grote regenplas in de klas. Puk stampt net als wij ook in de 

regenplas die wij in de klas hebben. 

  
In de kring maken we regen muziek met ritme stokjes. We maken muziek zoals de harde regen, 

zachte regen en we kunnen zelfs onweer en bliksem muziek maken.  

  
In de gymzaal hebben we nog meer ruimte voor grote en kleine regenplassen. De peuters 

stampen in de plassen, over de plassen of we rollen er door heen.  Sommige plassen zijn 

bevroren, dan schaatsen we over de bevroren plas. 

  

 

 



Locatie t Kasteeltje 

2-JARIGEN 

 

We spelen verder rondom thema ‘’familie’’.  We spelen memorie 

met de familieleden van Puk, maar bekijken ook onze eigen 

familiefoto’s (aan de hand van de collage die we vorige week 

hebben gemaakt). 

 

Tijdens het buitenspelen verkleden we ons, want hier staat een bak 

met allerlei mutsen, sjaals en andere accessoires. Donderdag zijn 

we met beide groepen (2- en 3-jarigen) op uitstapje geweest met 

een aantal vaders/neven/ooms. We hebben vogelvoer, 

zelfgemaakt van een wc-rol, pindakaas en zaadjes, opgehangen 

in de bomen van het Spartapark. Onderweg kwamen we de 

politie tegen, die stonden daar met een grote vrachtwagen, ter 

inloop voor mensen in de buurt. En mochten we op de foto! 

3-JARIGEN 

Deze week hebben we geexperimenteerd met met het maken van schaduwen. Eerst hebben we het heel 

donker gemaakt in het lokaal. Daarna hebben we allemaal verschillende vormpjes op de  

overheadprojector gelegd. Door met een lampje op de vormpjes te schijnen ontstonden er allemaal 

schaduwen op de muur.  

Puk wilde graag op visite bij zijn opa en oma, maar die wonen best ver weg. Daarom gingen we met de 

trein! Eerst hebben we allemaal een kaartje gekocht. Vervolgens zijn we ingestapt. De conducteur kwam 

controleren of iedereen wel een kaartje had. We hebben een goede reis gehad! 


