Weeknieuws week 20
Locatie ’t Wieltje
2-jarigen
Puk had maandag een mand meegenomen, maar wat zat er nou in? De kinderen wilden voelen en
kijken. Er zat fruit in, echt fruit, maar ook nep fruit. Kijk maar, Zineb probeerd een banaan te schillen.
De kinderen proefden allemaal een stukje fruit. Zelfs een kind dat alleen maar banaan eet. Knap he!
Koksmuts op en een schort om en klaar waren wij! Wij hebben zandtaartjes gemaakt voor Puk, maar
hebben stiekem ook zelf een beetje geproefd. Appeltaart, perentaart, maar in de huishoek zaten 2
meiden heerlijk smullen van frietjes. De Pm-er mocht ook een hapje.

3jarigen
De afgelopen week hebben we voor het eerst yogales gehad. In het
speellokaal zijn we met zijn allen in een kring op een matje gaan zitten. Daar
hebben we allerlei dieren uit de zee nagedaan, zoals een haai en een
schildpad. Dat was soms nog best moeilijk.
Daarnaast was het erg druk in onze restaurant “De Pizzahut”. Er werden door
de koks heerlijke pizza’s gemaakt. In de Pizzahut kun je kiezen uit
verschillende ingrediënten op je pizza, zoals tomaat, kaas, ui, champignons
enz. Kom gerust een keer eten in ons restaurant!
Niet alleen in het restaurant werden pizza’s gemaakt maar ook met onze
zelfgemaakte klei. Vorige week hebben we namelijk zelf klei gemaakt met de
kinderen. Daar werd deze week druk mee gespeeld.
Het is leuk om te zien dat de kinderen elkaar zo goed helpen. Zo helpen de
kinderen elkaar om een hoge toren te maken met de blokken. Er werd zelfs
een stoel gebruikt om de toren nog hoger te maken.
Donderdag is de fotograaf langs geweest. Er zijn weer veel foto’s gemaakt van
de kinderen en de groep. We zijn erg benieuwd hoe ze geworden zijn, maar
moeten helaas nog even wachten.
Als afsluiting van de week hebben we heerlijke koekjes gebakken. Met een
aantal kinderen en een hulpmoeder zijn we naar de winkel gegaan om de
ingrediënten te kopen. Daarna was het tijd om het deeg te maken. Van dit
deeg hebben alle kinderen mooie koekjes gemaakt. Deze hebben we ’s
middags natuurlijk lekker opgegeten. Ze waren goed gelukt!

Locatie de Toverdoos
De peuters zijn deze week naar het theater geweest. De peuters en hun ouders hebben weer
genoten van een voorstelling. Het ging over slapen, dieren, bang zijn en appels! Heel veel appels!
Voor de voorstelling begon mochten we op de piano spelen.

We hebben het in de klas over ziek en gezond zijn. Daar hoort ook gezond eten bij! We bekijken
elkaars fruit en de leidsters hebben groenten meegenomen om te kijken en te proeven. We hebben
ook een citroen geproefd, dat is best een beetje zuur maar wel lekker.

De knuffels die bij ons op de groep wonen hadden deze week zo`n zin om verstoppertje te spelen.
Gelukkig houden onze peuters ook van dit spel. De knuffels waren op de gang verstopt. De peuters
hebben heel goed gezocht en hebben alle knuffels weer gevonden!

Locatie ’t Kwetternest
3-jarigen
Afgelopen week hebben we weer hele leike activiteiten gedaan. We hebben fruit geplakt,
boterhammen geverfd, yogales gehad en nog veel meer.
Op donderdag gingen we naar de supermarkt om munt te halen voor de muntthee. Hadden wij even
pech, ze hadden geen munt. Dus toen hebben we maar chocoladepoeder meegenomen om warme
chocolademelk te maken voor bij de lunch. Dit viel erg in de smaak.
De Zonnehoek was deze dag op schoolreis, dus de school was leeg.
Een ideaal moment om verstoppertje te spelen. De juf verstopte zich met een belletje en wij
moesten zoeken waar het geluid vandaan kwam. Wat deden we dit goed zeg!

Locatie ’t Kasteeltje
2-jarigen

In week 2 van het thema “Eet smakelijk” zijn de Peuters gestart met
het verven van de gerecycled potjes, zodra ze gedroogd zijn gaan wij
onze moestuintjes over potten, voordat de plantjes te groot
worden.
Kinderen hebben naar de verschillende soorten groenten en fruit
plantjes gekeken. Ook hebben de kinderen met aarde
geëxperimenteerd en ze hebben de plantjes water gegeven.
Wij hadden ook een uitstapje naar het theater deze week. De 3 jarigen hadden ons
uitgenodigd voor hun voorstelling. Onze kinderen vonden het interessant en spannend, de titel van
de voorstelling is “wat wil je later worden”. Er waren ook grote broers en zussen van onze kinderen
in de voorsteling.
We zijn ook naar de gymzaal geweest omdat het aan het regenen was gedurende het einde van de
week . De Peuters zijn goed sportief bezig geweest op een speelse manier.

3-jarigen
Eindelijk was het zo ver! Na weken geoefend te hebben mochten we deze week in het Cultuurhuis
laten zien wat we allemaal tijdens ons theaterproject hebben geleerd. Op een groot doek werd een
filmpje afgespeeld waar we de afgelopen weken aan gewerkt hebben. Ook hebben we uitgebeeld
welk beroep we later willen gaan doen, wat we nog willen gaan bereiken en welk dier we wel zouden
willen zijn. Na afloopt van de voorstelling kregen we een hard applaus!
Het thema eetsmakelijk vinden we niet alleen een heel leuk, maar vooral een heel lekker thema! We
hebben weer veel gespeeld in onze pizzeria, lekkere dingen gemaakt aan de kleitafel en filmpjes
gekeken over eten. De week hebben we afgesloten met frietjesdag! Samen met de cliënten van Care
4 you hebben we genoten van een bord frietjes! Als dankjewel dat we daar op visite mochten komen
hebben we een aantal liedjes voor ze gezongen.

