
Weeknieuws week 15 

Locatie ‘t Kwetternest  
2 jarigen 

Het thema Reuzen en Kabouters wordt ontzettend leuk ontvangen, we lezen en zingen mee 

met kabouter Bim en hebben een eigen kabouterhuis op de groep! Zingen jullie mee? “Mijn 

naam is Kabouter Bim, ik wil zingen, ik wil spelen. Mijn naam is Kabouter Bim, ik wil zingen, bom 

bam bim!”  

We leren het verschil tussen groot en klein. Zo kan het zomaar gebeuren dat je bij ons in de 

groep allemaal heel kleine kabouters zie rond hupsen. Of wat dacht je van de hele grote 

reuzen, die rondstampen in de ruimte?  

Waar zijn jouw voeten??? De juf kietelt met een verfkwast onder de voetjes van de kinderen 

en samen maken we een eigen voetafdruk. Grote voetjes, kleine voetjes, allemaal voetjes! 

Wat een plezier!  

Wat zullen we volgende week voor leuks gaan doen?  

Geheimpje: op dinsdag 19 April is de groep verboden voor mama’s!  

 

 

 

 

 

 

3-jarigen 

Deze week was weer erg leuk! 

De schoolfotograaf kwam foto's van ons nemen. De kinderen hadden hun 

mooiste kleren aangedaan. En wat zijn de foto's mooi geworden! 

 

Verder zijn we nog druk bezig met het thema reuzen en kabouters. 

Zelf een kabouterbos tekenen en nog veel meer leuke dingen. 

 

  



Locatie de Toverdoos 

Deze week zijn de peuters samen met hun ouders naar de supermarkt geweest. De peuters 

kregen een boodschappenlijstje mee met plaatjes er op wat zij moesten kopen. De ouders 

hebben de peuters door de winkel begeleid maar de peuters zijn zelf op zoek gegaan naar 

alle producten!  

  

Vrijdag hebben we börek gemaakt met de boodschappen die we hebben gedaan. Eerst 

hebben we deeg gemaakt, we hebben allemaal zelf mogen kneden. Daarna hebben we er 

spinazie en feta in gedaan en de börek dicht gemaakt. Goed aan de randjes drukken, 

anders gaat het lekken. De juffen hebben het voor ons gebakken want de pan is best heet! 

We mochten natuurlijk wel om de beurt even kijken bij de pan. We hebben nog nooit zulke 

lekkere börek gegeten.   

 

 

 

 

  

De poppen die in de huishoek wonen, die poepen ook wel eens in hun 

luier. Gelukkig weten de peuters precies hoe ze de billen van de pop 

weer schoon moeten maken.  

  

Tijdens de weekafsluiting hebben we voor de kleuters het liedje: “ik zag 

twee beren” gezongen. We hadden ook twee echte beren bij ons die 

broodjes smeerden. Daarna hebben we het liedje, en alle andere 

varianten die er op zijn, samen met de kleuters nog een keer gezongen.  

  

  



Locatie ’t Kasteeltje 

2-Jarigen 

 

Puk wilde graag uit logeren gaan, maar wist niet zo goed wat hij 

allemaal mee moest nemen in zijn koffer. Daar hebben de kinderen 

goed bij kunnen helpen! Ook hebben we deze week zaadjes 

geplant. Eerst even experimenteren met aarde en water, daarna 

deze over gieten in een bakje met wat zaadjes er in. En natuurlijk 

iedere dag water geven met een beker of de gieter en wachten 

tot de plantjes naar boven komen. Aan het einde van de week, 

tijdens de ouder-kind activiteit, leek ons lokaal wel een atelier. 

Oude T-shirts van thuis kregen een make-over, volgende week 

zullen wij onze creaties tonen in een modeshow! 

 

3-Jarigen 

 

Deze week hebben de kinderen van het Kasteeltje veel ontdekt met allemaal verschillende 

materialen. We hebben veel gespeeld met de potgrond en plantjes die momenteel in de 

zandtafel zijn. We hebben ontdekt dat je van de boomschijven leuke stapels kunt maken. 

Ook zijn we zelf aan het experimenteren met het knippen van verschillende vormen. We zijn 

geïnspireerd door het boekje “nog 100 nachtjes slapen” waarin Dorus driehoeken knipt.  

 

Ook het theater project is nog in volle gang. Deze week zijn we naar het theater toegeweest 

en hebben we ons lievelingsdier uit mogen beelden.  

  



Locatie ’t Wieltje 

2-jarigen 

 

 

 

 

 

 

wij starten altijd samen met de ouders in de kring. Dit is een moment dat ouder en kind even 

samen kunnen spelen. Zie hier een mooi voorbeeld. 

Tijdens buiten spelen doen wij de reuzen en kabouter na. De Pm-er is een grote reus en de 

kinderen nemen ook grote stappen. En om te kinderen te helpen hebben wij voetstappen op 

de grond gelegd. Wie kan grote of kleine stappen nemen?  

Samen met de ouders en kinderen hebben wij vrijdag materialen bij de reus of de kabouter 

gelegd. Waar hoort de grote bal nou...? Bij de reus of kabouter? Er lagen allerlei spullen op 

tafel; grote laarzen, kleine laarzen, grote beker, kleine beker enz.  

 

 

  



3-jarigen 

De afgelopen week zijn we verder gegaan met het thema ‘reuzen en 

kabouters’. We zijn dan ook veel bezig geweest met de begrippen 

groot, klein en hetzelfde. Hierbij hadden we een activiteit met grote 

en kleine voetstappen. Waar gingen deze stappen heen? En wie 

zouden deze voetstappen gemaakt hebben?  

We merken dat het thema erg leeft bij de kinderen in de groep. 

Tijdens het buiten spelen riep Artsjoms de juf om te laten zien dat er in 

het zand allemaal verschillende voetstappen te zien waren!  

 

De koningsspelen zijn weer in aantocht en daarom is er de afgelopen 

week  geknutseld hiervoor. Volgende week zult u het resultaat zien.  

Het is lente en de blaadjes beginnen aan de bomen te groeien. In de 

klas zijn we dan ook begonnen om onze eigen plantjes te kweken. 

Ieder kind heeft zaadjes in de aarde gestopt en het vervolgens water 

gegeven. Nu maar hopen dat het zonnetje de plantjes goed laat 

groeien! 

 

We hebben de afgelopen week veel thuisactiviteiten mogen 

ontvangen, maar die heeft u vast zien hangen in de gang. Het is erg 

leuk om te zien dat er thuis gewerkt wordt en dat jullie samen bezig 

zijn. 

Vrijdag was het afscheidsfeest van Zhoenaya. Ze is 4 jaar geworden 

en gaat dus vanaf maandag naar de basisschool. Het was een leuk 

feest. 

Sinds deze week stonden er op de thematafel nieuwe gevulde flesjes. 

Als je deze flesje heen en weer schudt zie je van alles gebeuren in het 

flesje (In elk flesje zit een andere inhoud) . Een hele leuke belevenis 

voor de kinderen en mooi om te zien hoe de kinderen hierop 

reageerden. Mocht u nieuwsgierig zijn dan mag u het gerust zelf even komen bekijken! 

 

   

 

    


