Weeknieuws week 21
Peutercollege weetjes
Ook dit jaar bieden we weer de mogelijkheid om voor de maand juli de punten in de maand
juni te halen. Vanaf komende week zijn er voor alle kinderen twee stempelkaarten op de
locatie.
De ene kaart is voor de maand juni, de andere kaart is voor de maand juli. Jullie kunnen in
de maand juni extra activiteiten ondernemen om voor juli ook alvast wat punten te halen.
Uiteraard kunnen er in de maand juli ook gewoon punten worden gehaald.
Naast de gebruikelijk te halen punten kunnen er ook extra punten worden verdiend:
1. Met uw kind aan de slag met de ouder-kind-kist , 2 punten
2. U ontvangt een extra thuisactiviteit 1 punt
3. Helpen de klas schoonmaken of thuis speelgoed / kleding wassen 2 punten

Locatie de Toverdoos
Deze week zijn de peuters op woensdag ochtend samen met hun ouders en de leidsters naar
de kinderboerderij in het Kralingse bos geweest. Kinderboerderij de Kraal. De peuters hebben
in het geiten hok de geitjes geaaid en naar de andere dieren gekeken. De peuters konden
er ook fietsen en met de kruiwagens wandelen. Daarna hebben we met elkaar gepicknickt,
we moesten wel even schuilen voor de regen maar gelukkig was er een overdekt plekje voor
ons!

Op vrijdag kwam juf Jolanda naar ons toe. Als juf Jolanda komt, doen wij onze schoenen en
sokken uit en mogen wij op ons eigen yoga matje zitten. Wij doen dan allemaal spelletjes en
oefeningen op onze yoga mat. Deze week waren we onder water en deden we een
schildpad en een krab na. De laatste oefening was best lastig, we deden een boot na. Na
wat oefenwerk was het der peuters helemaal gelukt!

Locatie ’t Kwetternest
3-jarigen
Afgelopen week hebben we weer hard gewerkt aan het thema eet
smakelijk.
Brood verven en beleggen met echte hagelslag, vruchtenhagel en muisjes.
Soep maken in de zandtafel. En nog veel meer.
Ook hebben we weer yogales gehad. We waren weer helemaal zen. 🙏
Verder zijn we bezig geweest met gezond en ongezond. Dat is soms nog
lastig.
En we zijn begonnen aan ons vaderdagknutselwerkje. Owww wat spannend!
Donderdag hebben we onze thema-afsluiting en gaan we met de kinderen en hun ouders
lekker ontbijten.

Locatie ’t Wieltje
3-jarigen
Het thema ‘’eet smakelijk’’ is in volle gang en leeft momenteel heel
goed bij de kinderen. Om dingen te leren en interessant te maken
moeten kinderen op verschillende manieren ervaren. Deze week zijn we
druk bezig geweest met gezonde voeding en wat je hiermee kunt
maken. Zo hebben we met de ouders en de kinderen alle ingrediënten
gekocht om vervolgens een heerlijke groetensoep te maken. Eerst
moesten we de groenten wassen en vervolgens in kleine stukjes snijden.
Het was leuk om te zien dat de kinderen wilden ruiken aan de
verschillende groenten. Toen alles gesneden was kon het in de pan en
werd het een heerlijke soep die we helemaal opgegeten hebben. De
pan was helemaal leeg!
Wist u dat je met glazen flessen en water muziek kunt maken?! Door
verschillende hoeveelheden water in de flessen te gieten ontstaan er
verschillende klanken als je op de flessen slaat. Leuk om te ontdekken
en makkelijk te maken, ook voor thuis.
Deze afgelopen week hebben we weer yogales gehad en het was erg
leuk.
Ook hebben we genoten van het buiten spelen en toen het regende
van het binnen spelen. Omdat de kinderen toch hun energie kwijt
moesten hadden we in de klas een ren spel bedacht. Op verschillende
tafels lagen verschillende etenswaren, zoals; paprika, vis, vlees, brood
en taart. Als een van deze etenswaren geroepen werd dan moesten
we zo snel mogelijk naar deze tafel toe rennen. Leuk en leerzaam!

Locatie ’t Kasteeltje
2-jarigen
Onze peuters waren druk aan het bakken deze week. Puk heeft aan onze
kinderen laten zien hoe je een zout brood deeg moet maken (met alle
ingrediënten). Daarna heeft iedereen van zijn of haar deeg broodjes
gemaakt en deze zijn samen in de oven gedaan om te bakken.. Voor
ouder- kind activiteit hebben de kinderen appel- flappen gebakken. Eerst
hebben we geholpen met het roeren van de appels, suiker en kaneel.
daarna konden de kinderen samen appel flappen maken.
Omdat het weer wat minder was tijdens het begin van de week hebben
wij thee gedronken tijdens het fuitmoment i.p.v. water.
Wij zijn ook lekker sportief geweest door in de gymzaal te spelen.

3-jarigen
Weer een nieuwe week met het thema eetsmakelijk! Wat blijft dat toch een lekker en leuk
thema. We heben deze week spiesjes gemaakt van ons fruit. Zo wordt het fruitmoment extra
feestelijk. Ook het knieboek verhaal leren we steeds beter kennen!
Thuis wordt veel gebruik gemaakt van de ouder-kind kist. Samen met broertjes en zusjes
worden er hele maaltijden voor de papa’s en de mama’s gemaakt.
Donderdag zijn we samen met de kleuters van Duo2002 op schoolreis geweest naar
Plaswijckpark. Wat is daar veel te doen zeg! We hebben gespeeld in de binnen en buiten
speeltuin, gekeken bij de dieren, gevaren op een rondvaartboot en een rondje gedraaid in
de draaimolen. Het was een gezellige dag!
Ook wij hebben weer mogen genieten van een yogales! De zonnegroet kennen we al best
goed!

