Weeknieuws week 14

Locatie de Toverdoos
2-jarigen

Als wij niet buiten met zand kunnen spelen, dan maar binnen. De juf had twee grote bakken
op de tafel gezet en de zandbak ernaast. Met de vormpjes en auto’s hebben wij ons prima
vermaakt. Morgen weer!
3-jarigen
Tijdens ons thema “eet smakelijk” bakken de peuters een heleboel koekjes. Ze maken ze van
klei, pasta en van zand. De peuters genieten van het ontdekken en het maken van de
koekjes. Deze koekjes kunnen we niet echt opeten. Soms als we heel veel gebakken hebben
en ook alles weer netjes hebben opgeruimd, heeft de juf een echt koekje voor ons. Die
koekjes zijn gemaakt van deeg, dus die mogen we wel opeten!

De ouders hebben samen met hun peuters tijdens de ouder – kind activiteit een heerlijke
boterham geplakt. Veel hebben een boterham gezond gemaakt en sommigen wilden juist
een boterham met hagelslag!

Locatie ’t Kasteeltje
2-Jarigen
De tweede week van het thema ‘’wat heb jij aan vandaag’’
stond in het teken van ‘’de politie’’. We bereidden ons voor op
het bezoek van de politie, door te kijken en ervaren welke
materialen hier allemaal bij horen. We verkleden ons als politie, spelen met de politie auto en
bekijken/vergelijken foto’s van verschillende hulpdiensten en hun vervoersmiddelen
(brandweer, ambulance en politie). Wat hebben ze aan en hoe zien ze er uit, waar kun je ze
dus aan herkennen. Ook hebben we een zwaailicht op de groep, deze knippert lichtjes en
maakt het geluid van een sirene. Donderdag kwam de politie zelf dan eindelijk op bezoek,
dat vonden de peuters toch wel spannend! Zij heeft ons voorgelezen over een boekje waarin
Nijntje stout is geweest en mochten we bekijken wat ze allemaal bij zich had. Als afsluiter van
deze week, hebben alle kinderen een eigen politie auto geknutseld van doosjes, dopjes,
papier en andere (open) materialen. Naar eigen fantasie en met wat hulp van ouders.

3-Jarigen
We zijn nog druk bezig met het thema “wat heb je aan?”. Inmiddels hebben we geleerd dat
je aan iemands kleren vaak kunt zien wat voor soort werk ze doen. Zo hebben we een versje
geleerd over een bakker en weten dat hij te herkennen is aan een koksmuts en een schort.
Ook hebben we visite gehad van politieagent Karin. We hebben uitgebreid naar haar kleren
gekeken en ze heeft laten zien welke spulletjes ze allemaal bij zich had. Vervolgens heeft ze
nog een verhaal voor ons voorgelezen.
Ook zijn we druk bezig met het maken van een wasmachine voor in de poppenhoek. Als
onze kleren dan vies zijn kunnen we ze weer wassen!

Locatie ’t Wieltje
3-jarigen
Maandag kregen we bezoek van de voorleesexpres. Ouders kregen
informatie over de voorleesexpres en het werd het belang van voorlezen
besproken. Ook was er de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven als hier
interesse voor was. Heeft u dit gemist, vraag gerust nog even informatie bij de
leidsters hierover.
Het uitstapje van woensdag sloot aan op de bijeenkomst van afgelopen
maandag. We zijn met alle kinderen en ouders naar de bibliotheek gegaan.
Hier kregen we een verhaal voor gelezen en was er een lekker glaasje drinken
en een koekje voor de kinderen. Ook was er nog tijd om samen een boekje
te lezen en eventueel lid te worden voor de bibliotheek.
De afgelopen week was het de week van ‘lekker fit’. Daarom was het ook
een week om extra veel te bewegen! Bewegen is goed voor jonge kinderen.
Zo worden we door het bewegen lekker fit, maar is het ook erg goed voor de
ontwikkeling van de grote en kleine motoriek van het lichaam. Zo hebben we
in de gymzaal grote sprongen gemaakt en het lukte iedereen om een grote
sprong te maken met twee voeten tegelijk!
We zijn nog steeds bezig met het thema: reuzen en kabouters. Zo werden er
in het kabouterhuis kleine kabouter mutsjes gemaakt voor iedereen die daar
woont. Met verschillende vormen en voorwerpen werd er met witte verf op
rood papier een stippen op de paddenstoel gestempeld.
Puk had stiekem met de bal gespeeld en deze op de hoge kast gegooid!
Hoe krijgen we deze er nu af? Al snel kwamen we tot de conclusie dat de
kinderen te klein zijn en dat we iets nodig hadden om onszelf groter te
maken. Door een stoel of kruk te pakken lukte het om de bal van de kast te
pakken en konden we zelf de bal spelen. Wist u dat er al heel veel kinderen
de bal gericht kunnen gooien en ook kunnen vangen, knap he?!
Vrijdag hebben we afscheid genomen van Kymanie, Hij is vier geworden. We
wensen hem heel veel plezier op het schoolplein en hopelijk zien we elkaar nog vaak tijdens
het buitenspelen.

Locatie ’t Kwetternest
2-jarigen
Wij zijn verder gegaan met het thema: Reuzen en Kabouters. De kinderen hebben samen
met Juf Albertina grote en kleine wc rollen geverfd en hier een kabouterbos van gemaakt.
Welke is groot en welke is klein? Wie is de reus en wie is de kabouter?
Iedere dag zingen wij het lied: '' Op een grote paddenstoel '' en '' Kabouterbim '' met de
kinderen.
Deze week tijdens het tafelmoment hebben wij grote en kleine voetstappen bekeken met de
kinderen. Hoe groot is de voet van Puk? Hoe klein is mijn voet? Met de kleine
speelgoeddiertjes mochten zij in de verf en voetafdrukken op papier zetten. En wat voor
geluiden maken deze dieren eigenlijk?
Juf albertina heeft samen met een aantal kinderen activiteit groot en klein gedaan. De
rugzak van puk moest op tafel en de rugzak van juf Albertina. Welke is groter? Voelt hij licht of
zwaar? Wat past erin? Wat past er niet in?

3-jarigen
Momenteel zijn wij bezig met het thema Reuzen en Kabouters, dus de
begrippen groot en klein komen vaak aan bod.
Ook zijn we veel bezig geweest met de kleuren. De jongens mochten
allemaal iets blauws zoeken in de klas. De meisjes iets groens en met zijn
allen gingen we op zoek naar gele dingen. Dit was erg leuk!
Op vrijdag regende het precies tijdens ons buitenspeeltijd. Dus gingen we
gymen in het speellokaal. Klimmen, springen, over hakve bollen
heenstappen etc.
Ook zijn we deze week naar de bieb geweest. Hier ging de bieb juf twee
boekjes voorlezen. We zaten met alle aandacht te luisteren. Goed he?

