
                                                                                               

Weeknieuws week 16 

Locatie het Kwetternest 

2 jarigen   

Een week vol verrassingen!  

Een mooi cadeau voor moederdag en als afsluiter de Koningsspelen op de Blijvliet.  

Afgelopen dinsdag zag onze ouder-kind activiteit er anders uit dan normaal. Wij hebben 

gevraagd of de papa’s/opa’s/broers ons vanochtend kunnen helpen samen iets moois te 

maken voor moederdag. En wat een opkomst!  

Elke mama mag iets moois verwachten op zondag 8 mei. 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag zijn wij met alle kinderen van het 

Peutercollege naar OBS De Blijvliet gegaan om daar gezamenlijk de Koningsspelen 2016 te 

beleven.  

En wat een leuke ochtend, we hebben gesprongen op het springkussen. Daarna stond er 

een heerlijk ontbijt voor ons klaar. Tot slot hebben we een eigen kroon geknutseld! 

 

Van 25 april tot en met 6 mei is het meivakantie en zullen wij beginnen om 9 uur en kunnen 

de kindjes opgehaald worden om 12 uur. Komen jullie ook gezellig spelen? 

3 jarigen  

Afgelopen week was het heel feestelijk op onze groep. 

Op donderdag vierde juf Jolanda Verbaarendse haar 30e verjaardag.  

De kinderen kregen een heerlijk ijsje en de juf heeft echt heel veel cadeaus gekregen. 

Hiervoor nogmaals heel erg bedankt!  

We hebben nog een aantal leuke spelletjes gedaan.  

Op vrijdag hadden we de Koningsspelen. Wij gingen dit doen op basisschool de Blijvliet. Hier 

stonden er twee springkussens voor ons klaar. Nadat we een tijdje hadden gesprongen, 

stond er een ontbijt voor ons klaar. Smullen maar! 



Hierna gingen we ook nog kroontjes knutselen. Wat zijn ze mooi geworden.  

Daarna gingen we terug naar onze eigen locatie. Hier hebben we Mehdi zijn verjaardag 

gevierd. 4 jaar alweer! 

Wat gaat de tijd toch snel. Lieve Mehdi, we wensen je heel veel plezier op de grote school 

en we gaan je onwijs missen! 

 

             

 

Locatie de Toverdoos 

3 jarigen 

Maandag hebben de peuters bezoek gekregen van de wijkagent. Dat was best spannend. 

We hebben geleerd dat we niet bang hoeven te zijn voor de politie. De politie is je vriend! 

We mochten zelfs door het apparaatje van de agenten praten, een soort walkietalkie.  

  

Deze week hebben de vaders samen met hun peuter iets moois gemaakt! Wat dat is, dat is 

nog even een verrassing! De papa`s en de peuters hebben in elk geval samen erg hun best 

gedaan.  

   

Vrijdag was het groot feest, de koningsspelen hebben wij op de groepen gevierd. De peuters 



zij de dag  begonnen met een heerlijk ontbijtje! Daar hoort natuurlijk een kroon en een 

placemat bij. Daarna hebben we in de gymzaal een sportochtend gehad.    

 

 

Locatie het Kasteeltje 

2 jarigen  

We hebben weer een gezellige week achter de rug met verschillende 

activiteiten. Het thema ‘’wat heb jij aan vandaag’’ is afgesloten door een 

modeshow (met de T-shirts die we vorige week hebben versierd). We 

hebben dit thema regelmatig voorgelezen over ‘’Fien en Milo’’, zij kleden 

zichzelf aan. De kinderen vinden het zelf ook leuk om dit verhaal aan 

elkaar voor te lezen. Vrijdag waren de koningsspelen, waar ook wij aan 

mee hebben gedaan. Eerst een heerlijk ontbijt, en daarna door naar het 

Spartapark, waar we met de kleuters allerlei leuke spelletjes hebben 

gedaan. Op naar 2 weken meivakantie, waar we weer kunnen spelen 

samen met Pip en Posy.  

  

3 jarigen 

 

Wijkagent Karin was laatst bij ons op bezoek en toen heeft ze ons uitgenodigd om bij haar op 

het bureau op visite te komen. Op dit aanbod zijn we met plezier ingegaan en afgelopen 

woensdag was het dan zover. Eerst hebben we gekeken waar de agenten eten en drinken. 

Daarna hebben we bij alle agenten op het bureau om een hoekje gekeken. Vooral de 

meldkamer was spannend met alle beeldschermen en inkomende oproepen. We mochten 

ook nog in het busje zitten en op de motor! Wat maakt die sirene een lawaai, zeg! Met een 

kadootje op zak (een mooie politiepen) zijn de kinderen weer terug naar het Peutercollege 

gegaan.  

De dag erna was het al weer tijd voor een theaterles. We hebben herhaald wat we tot nu 

toe allemaal bedacht hebben. Wat wil je worden, welke mijlpaal wil je behalen en welk dier 

zou je willen zijn.  

Aa n het einde van de dag hebben we met elkaar het thema ‘Wat heb jij aan’afgesloten 

met een spetterende modeshow. De kinderen hadden hun mooiste kleding meegebracht. 

Ze kregen een daverend applaus van de aanwezige ouders en familieleden!  

De Koningsspelen hebben we vrijdag afgetrapt met een lekker en gezond ontbijtje. Door een 

tekort aan begeleiding zijn we niet met de kleuters en andere peuters meegegaan naar het 

Spartapark, maar hebben we op school leuke dingen gedaan! We mochten in het 



springkussen, we hebben koek gehapt, een eier race gelopen, spijker gepoept en een 

paardenrace gereden.  

Door een computerstoring is het voor ons helaas niet mogelijk om deze week foto’s bij het 

weeknieuws te voegen. We hopen dat de verhalen beeldend zijn! 

 

 

  


