
Weeknieuws  week 12                                                                    

Locatie de Toverdoos 

2 jarigen 

De week vloog weer voorbij! Wat hebben we het weer leuk gehad. We namen rustig 

afscheid van thema "Regen". De klas wordt nu steeds meer gevuld met spulletjes uit thema 

"Eet smakelijk". De lente is begonnen, ons terras is open!  

  

We hebben een “voelbak” met allemaal verschillende soorten droge pasta er in. Als we klaar 

zijn met spelen, ruimen we alles zelf op met een veger en blik.  

   
Het was weer een super leuke dag woensdag.  We begonnen met het maken van 

paasmandjes samen met onze ouders. Daarna hebben we met elkaar naar een super leuke 

toneel voorstelling gekeken. De ouders en kinderen hebben genoten! 

  
  

Donderdagochtend hebben we met de twee groepen gezamenlijk ontbeten. De juffen 

hebben de tafels gedekt, de peuters hebben zelf hun broodjes en crackers gesmeerd. We 

hebben gesmuld! Toen we naar huis gingen mocht ons paasmandje mee, met wat 

paaseitjes er in!  

 

  



Locatie het Kwetternest 

2 jarigen  

Wij hebben een hele gezellige feestweek met de kinderen gehad. Deze week hebben we 

eerst afscheid van onze lieve Arneta gevierd. Zij is 3 jaar geworden en gaat nu naar de 3 

jarige groep.  

   

Woensdag was onze lieve Romaysa jarig , en ook haar verjaardag hebben we gevierd. 

Donderdag hebben wij paasontbijt gehad. De tafels werden mooi versierd en hebben 

heerlijk gegeten en gedronken. De kinderen vonden het heerlijk . Een aantal ouders  hebben   

meegeholpen. Nogmaals bedankt hiervoor !  

Verder hebben de kinderen fijn gespeeld. Wij zijn met hen naar buiten geweest , naar de 

gymzaal en zij hebben tevens veel geknuseld i.v.m. Pasen.  

Dit liedje hebben wij onder andere veel gezongen met de kinderen voor het thema '' pasen'': 

Blauwe stippen op een ei , met een mooie strik erbij ,ik heb een ei  voor jou en een ei voor 

mij , welke kleur kies jij ? ''  

3 jarigen 

Het was weer een leuke week op onze groep. We hadden paasontbijt, de verjaardag van 

Firdaous en afsluiting van ons thema: ik en mijn familie. 

Het paasontbijt was een groot succes. We hadden allemaal broodjes en eierkoeken. We 

mochten zelf kiezen wat we erop wilden. Kaas, smeerkaas, worst,  kleine chocolade 

eitjes,  hagelslag etc. Keuze genoeg. We hadden heerlijk ons buikje volgegeten. Na het 

ontbijt gingen we even naar het speellokaal. Toen we terug kwamen in de klas, was de 

paashaas geweest en die had overal paaseieren verstopt. We hebben er 48 gevonden! 

Deze gingen samen met nog andere paaseitjes in ons paasmandje. 

Onze Firdaous is alweer 4 jaar geworden. Wat gaat dat toch snel. Lieve Firdaous, we wensen 

je heel veel succes in groep 1. We gaan je missen.  

Op donderdagmiddag was onze themaafsluiting. We gingen samen met papa, mama, 

tante, oom of andere familieleden allemaal spelletjes doen. Koekhappen, parcours eieren 

met een lepel dragen, bolletjes wol met een rietje blazen op een weggetje en we konden 

ook nog paashaasjes worden. Want de juf ging ons smincken. Oftewel het was 1 groot 

feest!!!! 

Volgende week beginnen we met het thema 'reuzen en kabouters'  

      



Locatie het Wieltje 

2 jarigen  

Heel de week hebben wij liedjes gezongen over Pasen en deden er een spel bij waarbij de 

kinderen een kuiken mochten zijn die tevoorschijn kwam en de kinderen mochten een kleur 

kiezen voor de stippen op de ei. Hier zongen wij dan ook over. 

Wij hebben heerlijk Pasen gevierd door in ons pyjama naar school te komen, paaseieren te 

zoeken, samen ontbijten, met de 3-jarigen gymmen en een film kijken over de 

kinderboerderij.  

Om de week en Pasen gezellig af te sluiten zijn wij naar de kinderboerderij geweest met alle 

kinderen en ouders van 2- en 3-jarige groep. Spelen tussen de lammetjes, zitten in de 

kruiwagen en samen picknicken was enorm leuk! 

   

   

 

3 jarigen  

Maandag tijdens de ouder-kind activiteit zijn we buiten in de tuin op zoek gegaan naar alle 

verdwenen eieren uit de klas. We moesten hoog kijken, laag kijken, ergens onder of tussen! 

Eenmaal een hele mand vol zijn binnen in de kring met elkaar alle eieren gaan tellen en het 

waren er wel 20! 

Omdat het bijna Pasen is hebben we in kleine groepjes drie grote paaseieren gestempeld. 

Met verschillende vormen en groottes hebben we met verf de paaseieren gestempeld en 

versierd. De juffen hebben ze gelijk opgehangen in de klas zodat iedereen kan zien wat we 

met elkaar gemaakt hebben.  

Woensdag ochtend was er een paasontbijt op school. Alle kinderen van de Globe en ’t 

Wieltje mochten in hun pyjama naar school komen om lekker te ontbijten. Wat stond er een 

heerlijk ontbijt klaar en als verrassing kwam de paashaas ook nog even langs om ons te 

groeten! 

Donderdag hebben we het thema afgesloten met een uitstapje naar de kinderboerderij. 

Samen met de ouders zijn we de tram naar de kinderboerderij gegaan. Zo zagen we twee 

jonge kalfjes die heel hard in de wei aan het rennen waren en zagen we ook jonge 

kuikentjes. Het was ook bijzonder om te zien dat een lammetje bij moederschaap aan het 

drinken was. De moeder van Jane-Eva en juf Ingrid hadden hun kruiwagen volgeladen, 

volgeladen met kinderen! Wat een pret, een rondje in de kruiwagen!  

 

 



 

        

    

                  
 

Locatie het Kasteeltje 

 

 

2-jarigen 

Thema familie is al weer voorbij. In dit thema 

hebben we het natuurlijk over familie gehad, 

maar ook over foto’s. Zo hebben we ons 

mooie familie collages kunnen bekijken in het 

lokaal, hebben we met het foto toestel gespeeld en 

meerdere malen naar het verhaal gekeken en geluisterd van 

Anna en haar Familie. Anna haar familie kwam op bezoek en 

toen iedereen aanwezig was, werd er een mooie familie foto 

gemaakt. 

Als thema afsluiting hebben wij dit na gedaan. Familie leden 

waren welkom voor het feestje en de fotograaf heeft de 

families op de foto gezet. De kinderen met familie die 

moesten wachten, konden lekker genieten van de hapjes en 

drankjes die ze hadden meegenomen. En toevallig was deze 

week ook de schoolfotograaf er die alle kinderen en samen 

met de groep op de foto heeft gezet! 

 



3-jarigen 

Een drukke week voor de 3 jarige kinderen van het Kasteeltje! Dinsdag kwam de 

schoolfotograaf, alle kinderen zagen er prachtig uit! We zijn heel benieuwd naar het 

resultaat. Woensdag hebben we ons thema ‘ik en mijn familie’afgesloten. Dit hebben we 

gedaan door een familiefeestje te geven. Er waren lekkere hapjes en er was een fotograaf, 

die de families op de foto heeft gezet. Het was een gezellige ochtend!  

Donderdag was de paashaas op bezoek. Hij vertelde dat hij eitjes had verstopt op het plein. 

We hebben ze allemaal gevonden! 

Die middag hebben we de verjaardag van Fatima gevierd, zij is 4 geworden en gaat naar 

de basisschool. We wensen haar veel plezier! 

De broer van juf Sharon heeft voor ons een mooie knikker/water baan gemaakt van buizen, 

Fatima heeft deze alvast uit geprobeerd!.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


