
Weeknieuws week 9  

 

Locatie de Toverdoos 

 

 

De voorjaarsvakantie is weer voorbij. Pip en Posy zijn uitgezwaaid. We gaan weer verder op 

de groepen met thema regen. Tijdens dit thema gaan we ook buitenspelen als het regent. 

We nemen dan een paraplu mee  en zetten onze capuchon op en blijven zo een beetje 

droog.  

  
Deze week zijn de vaders bij ons in de klas op bezoek geweest. Samen met hun peuters 

hebben zij wat lekkers voor de vogels gemaakt. Daarna hebben zij het samen in de tuin van 

school gehangen. De papa`s en peuters hebben hard gewerkt. De tuin van de school hangt 

nu vol met lekkers voor de vogels.  

  
Wisten jullie dat onze  peuters bijna alles helemaal zelf kunnen? Na het fruit eten maken zij om 

de beurt de tafel schoon en na het slapen ruimen zij zelf hun bedje op.  Dat kunnen ze heel 

goed. Zodra de peuters wakker zijn gaan ze elkaar helpen. De bedjes staan dan met een 

klein beetje begeleiding van de juffen weer netjes op een stapel in de gang.  

  

 

 

  



Locatie ‘t Wieltje  
2-jarigen 

Wij zijn bezig met thema 'Regen'. Het regende toevallig niet op het moment dat wij in de 

kring zaten daarom maakten wij zelf regen. De kinderen renden gauw onder de paraplu, 

maar een paar renden ook weg.  

Daarna voelden wij aan de druppels op de paraplu. Wat is dat nou eigenlijk en hoe voelt het 

dan? Dit lieten wij de kinderen ervaren en herhaalden het dagelijks. Wij zijn ook naar buiten 

gegaan toen het regende om echt regen buiten te voelen en erover te praten. 

De woordkaarten werden ook besproken en wij grepen een kansrijk moment. Een kind was 

niet klaar met drinken en druppelde water op de grond. Kijk dat is nou ook een druppel 

water. 

Samen met de ouders hebben wij een mooie eierdop gemaakt. Iedereen was stilletjes aan 

het werk. Wat was dat mooi om te zien. Een broertje en zusje werden ook meegenomen die 

onder hoede werden genomen door de PM-ers, zodat de ouders gezellig verder konden 

knutselen met de oudste kinderen. 

 

 

 

 

3-jarigen 

Deze week zijn we van start gegaan met een nieuw thema; Regen! 

De komende weken zullen wij dan verschillende activiteiten en woorden 

aanbieden rondom dit thema.  

Maandag ochtend zijn we van start gegaan met het verhaal van Masja 

in de regen tijdens de ouder-kind activiteit. Voorlezen is zo ontzettend leuk 

en zo belangrijk voor de taalontwikkeling van het kind, we kunnen het niet 

vaak genoeg benadrukken. 

In het lokaal worden er themahoeken gemaakt waar voor de kinderen 

materialen en spullen te vinden zijn die met het thema te maken hebben. 

Hierdoor krijgen ze zelf de kans om te ontdekken en te beleven. Al snel merkten de juffen dat 

het nieuwe thema echt begon te leven. De regenplassen die de juffen gemaakt hadden 

van papier, daar werd gelijk in en overheen gesprongen.  

Elke ochtend mag er door iemand die aan de beurt is verteld worden wat voor weer het 

deze dag is. We hebben een weerkaart met mooie afbeeldingen waarop aangegeven kan 

worden welk weer het is.  

Wist u dat de kinderen kunnen toveren? Door een beetje verf in een glas met water te doen 

en goed te roeren hebben we gekleurd water gemaakt! Dit water lieten we met druppels op 

ons papier vallen. Door een rietje te blazen konden we deze druppels laten rollen en dansen 

over ons papier. We kwamen er ook achter wanneer verschillende kleuren door elkaar 

gingen dansen er weer een nieuwe kleur ontstond, mengen noemen we dat! We hebben 

deze kunstwerken opgehangen in de gang, dus kijk gerust eens even rond. 

    

 

   

 

  



Locatie ’t kwetternest 
3-jarigen 

 

Na de vakantie zijn we verder gegaan met ons thema "ik en mijn familie".  

Onze stamboom hangt al aardig vol. Erg leuk dat veel kinderen foto's 

mee hebben genomen van familieleden.  

Pasen is al in zicht, dus wij zijn alvast begonnen met paasmandjes maken. 

De kids gingen deze zelf vouwen en knippen. Toen dat klaar was 

mochten ze nog een strook kiezen die we gaan gebruiken als handsvat. 

En kijk het mooie eindresultaat!! 

Ook onze paastakken hebben we volgehangen met mooie versiersels! 

Ow wat is het toch weer gezellig in de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Locatie ’t Kasteeltje 

2-jarigen: 

Op woensdag zijn we gestart met het thema ‘Haven’. We hebben tijdens een leuke 

workshop naar een mooi verhaal geluisterd dat ging over een piraat. Daarna hebben we 

een vlot geknutseld van ijsstokjes. Deze hebben we ook geverfd in allerlei mooie kleurtjes. 

Ook zijn we nog steeds bezig met het thema ‘Ik en mijn familie’. We hebben de babypoppen 

in bad gedaan. Wat vonden de kinderen het water en schuim heerlijk om mee te spelen! We 

hebben ook samen met de mama’s en papa’s een spannend parcours in de gymzaal 

gedaan . De kinderen konden klimmen, glijden en kruipen. Ze hebben enorm genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-jarigen: 

Deze week zijn we samen met alle andere klassen op school gestart met het project “haven”. 

Tijdens de opening heeft een matroos een verhaal verteld over de Rotterdamse haven waar 

hij verdwaald was. Aansluitend mochten de kinderen ook springen op een groot schip. Ook 

heeft gastjuf Daniële een verhaal verteld over een piraat en een vlot. Vervolgens hebben we 

zelf een vlot mogen maken. Met een zeil of een vlag, die hebben we natuurlijk ook nog mooi 

versierd.  


