
Weeknieuws week 17 
Locatie ’t Wieltje 

Tijdens ons vakantie waren wij op  visite bij een ander locatie (de Kwetternest). De kinderen 

keken de ogen uit, want het was spannend en leuk om in een ander klas te spelen. Wij 

hebben ook buiten gespeeld met de Kwetternest kinderen en zijn in de groepen gaan kijken.  

   

Tijdens het voorlezen gebruiken wij allerlei materialen om het nog spannender te maken. Aan 

het eind kwamen de bellen voorbij waar Pip in het verhaal helemaal vrolijk van word, maar 

niet alleen Pip ook de kinderen! Buiten oefenden wij zelf ook met bellen blazen. 

In de klas hebben de kinderen naar de gele ballon gezocht. Niet echt…,maar in een groot 

boek. Dat was best lastig, omdat de gele ballon goed verstopt zat. Wat een concentratie 

zeg! 

Met verf, keukenrol en een ballon hebben de kinderen ‘de rode ballon’ van Pip en Posy 

nagemaakt. Zij hebben heerlijk zitten stempelen. 

                    

  



Locatie de Toverdoos 

De vakantie is weer aangebroken, Pip en Posy zijn ook weer op de Toverdoos aangekomen. De 
verteltafel stond al klaar en de peuters hebben de eerste dag met volle teugen genoten van het 
ballonnenfeestje en het verhaaltje van Pip en Posy. Het sorteerspel vinden de peuters ook prachtig!  

 
Woensdag is het Koningsdag. De peuters hebben dinsdag een mooie vlag gemaakt. We hebben de 
hele dag liedjes gezongen over de vlag en de koningin. De liedjes gaan op de melodie van "de wielen 
van de bus".  

  

🎵 De kleuren van de vlag zijn rood, wit, blauw. 
 Rood, wit, blauw. Rood, wit, blauw.  
 De kleuren van de vlag zijn rood, wit, blauw.  

Rood. Wit. Blauw! 🎵 

🎵 Onze koningin heet Maxima,  
Maxima,  
Maxima.  
Onze koningin heet Maxima. 

Ma – xi – ma! 🎵 

Vrijdag was het slecht weer! Het regende de hele dag. Daarom waren er iets minder peuters op de 
Toverdoos. Dat maakte het feest natuurlijk niet minder groot. We hebben weer met de ballonnen en 
de bellenblaas een feestje gebouwd in de gymzaal. Lekker dansen, rennen, springen, gooien, vangen, 
blazen en glijden van de glijbaan. 

  



Locatie ’t Kasteeltje 

Het is weer vakantie! Dat betekent veel plezier met Pip en Posy. Deze 

keer hebben ze in het boekje heel veel plezier met een rode ballon. 

Totdat.... de ballon gaat opeens kapot! Gelukkig hebben ze daarna een 

potje bellenblaas. Daarbij maakt het helemaal niet uit dat ze kapot 

gaan.  

 

Bellen en ballonnen, daar houden wij ook wel van! We hebben 

afgelopen week gespeeld heel veel verschillende ballonnen. Grote, 

kleine, gele, rode blauwe. In de klas, in de gymzaal en op de gang, 

ballonnen blijven leuk!  

 

Helaas was het helemaal geen lekker buitenspeel weer. Gelukkig kun je 

ook binnen bellen blazen! 

Verder hebben we ook het bonte ballonnen spel gespeeld en hebben 

hele mooie ballonnen gestempeld! 

 


