
Weeknieuws week 22 
Locatie ’t Kwetternest 

2-jarigen 

 

Deze week heeft Puk allerlei lekkere groente in zijn bakje en wij helpen Puk 

elke ochtend met het snijden en bereiden van zijn groentehap! Sommige 

groente zijn nieuw voor de kindjes, zoals mais en aubergine. Maar na een 

weekje oefenen kennen ze alle groente benoemen. Wat knap! Wat eten 

jullie thuis voor lekkere groente? 

 

 

 

Tijdens de ouder-kind activiteit hebben we ons winkelwagentje gevuld. 

Wat een lekkere en gezonde hapjes en drankjes! De kinderen kiezen en 

plakken tot hun mandje helemaal vol is!  

 

 

Dit was de laatste week van het thema Eet smakelijk, en natuurlijk sluiten 

wij dit feestelijk af. Deze keer hebben we gekozen voor een heerlijke 

kwarktaart die we samen maken. Maar, wat gek.. deze taart gaat niet in 

de oven, maar in de koelkast! 

Gelukkig, de taart is goed gelukt en we smullen er met zijn allen van! 

Yummie! 

Op maandag 13 juni starten wij met het thema: 

Oef, wat warm! 

 

3-jarigen 

Afgelopen week hebben wij ons thema eet smakelijk alvast afgesloten met een ontbijt met 

de ouders erbij. We hadden veel papa’s en mama’s die lekkere hapjes hebben gemaakt. 

Ook bleven er veel ouders om met ons mee te eten. Gezellig! Volgende week is de laatste 

week van het thema eet smakelijk. Daarna beginnen we met het thema, oef wat warm.  

 

  



Locatie de Toverdoos 

3-jarigen 

 

Deze week hadden we ons jaarlijkse schoolreisje. We zijn naar de Ballebak in Ommoord 

geweest. De peuters en hun ouders hebben flink geklommen en gesprongen! Het was een 

super leuk uitje!  

 

 

 

 

We hebben deze week weer genoten van de yoga les. Hoe vaker we oefenen, hoe beter 

het gaat. Als het niet lukt, helpt de yoga juf ons even. Deze week hebben we de dolfijn, de 

schildpad en de krab weer geoefend. Nieuw was deze week de oefening van de vis. Die 

vonden we wel het leukst want daar hebben we een bal bij nodig! De volgende les is helaas 

alweer de laatste les. De peuters laten aan hun ouders zien hoe goed zij zijn in yoga. Als de 

ouders willen, mogen zij ook mee doen!  

 
De ziekenhuishoek wordt nog steeds drukbezocht. De peuters, leidsters, poppen en knuffels 

komen af en aan naar het ziekenhuis. Gelukkig hebben we ervaren peuters, zij leggen een 

verbandje, meten de temperatuur op of geven een prikje.  

 
De peuters hebben iets nieuws ontdekt. Ze spelen de hele tijd verstoppertje op het 

schoolplein. Om de beurt tellen de peuters en verstoppen ze zich (steeds op hetzelfde plekje 

)  
  

  



Locatie ’t Kasteeltje 

2-Jarigen 

 

We hebben de laatste week van thema eet 

smakelijk gekoppeld aan het thema ‘’dieren’’, 

omdat we vrijdag op schoolreis gingen naar 

diergaarde Blijdorp. We hebben met de 

speelgoed dieren in het zand gespeeld, 

verhaaltjes (voor)gelezen over wat dieren eten 

en hebben eten gemaakt voor de 

(hand)poppen/dieren.  

Op schoolreis zelf had iedereen een 

pakketje met foto’s van dieren en 

opties wat ze wel/niet eten. Ook 

hebben we deze week heerlijke 

smoothies gemaakt van het fruit. De 

kinderen hebben geholpen met 

snijden en natuurlijk het opdrinken! 

Vorige week hebben we van zout 

brood deeg koekjes gemaakt, en 

deze week hebben we deze in allerlei 

kleuren geverfd.  

 

 

3-JARIGEN 

 

Deze week was alweer de laatste week van ons thema “eet smakelijk”. Het was weer een 

gezellige, maar vooral ook lekkere week. Na al die tijd in de pizzahoek geoefend te hebben 

hoe pizza’s gemaakt worden was het deze week tijd om echte piza’s te maken. Als bodem 

hebben we gebruik gemaakt van een pita. De kinderen hebben deze zelf volgesmeerd met 

een lekkere tomatensaus. Alle groenten voor op de pizza hebben de kinderen zelf gesneden. 

Na even in de oven was het tijd om te smullen! Wat lekker zeg! We hadden nog wat piza’s 

over die zijn we gaan delen met de kleuterjuffen.  

 

We hebben het thema afgesloten met een gezellig etentje met de ouders. Onze klas 

hadden we voor de gelegenheid omgetoverd tot een resaurant. Om onze ouders uit te 

nodigen hebben we allemaal een uitnodiging gemaakt waarop het net was alsof we een 

ober waren. De kinderen hebben zelf geholpen met het dekken van de tafel. De mama’s en 

papa’s hadden lekkere hapjes meegenomen uit verschillende culturen. Daar hebben we 

lekker van zitten smullen.   



Locatie ’t Wieltje  

2-jarigen 

Wij zijn van de week aan slag gegaan met de Logo3000, eten en 

drinken. De kinderen keken op het plaatje en gebruikten de 

materialen die erbij horen. Zogenaamd aten en dronken de 

kinderen. Kun je een aardappel eten of drinken? 

Voor ons tuin op het speelplein hebben wij zonnebloemen 

gezaaid. Zo word ons speelplein nog fleuriger.  

Fuadua van Lekker Fit was bij ons op de groep om een groentespel 

te doen. Er waren 10 opdrachten en de ouders hielpen de 

kinderen. Iedereen deed met plezier mee. Kinderen die sommige 

groenten normaal niet eten, proefden het toch en aten er zelfs 

meerdere stukken van. 

 

 

 

3- jarigen 

Ondanks de regen, hebben we toch veel kunnen genieten van het 

buiten spelen. Zo hebben we met ballen gegooid en geschoten. 

Konden we achter op het plein ring werpen en werd er druk 

geklommen en werden er koprollen gemaakt over een touw. Wat is 

het goed om te zien dat de kinderen zich zo goed vermaken en goed 

hun motoriek aan het ontwikkelen zijn. We kunnen goed zien dat ze 

veel oefenen en herhalen. 

De afgelopen week was de laatste week van ons thema: ''eet 

smakelijk''. We hadden bezoek van lekker fit, die een groentenspel 

mee had genomen voor de ouders en kinderen. Zo kwam proeven, 

voelen, wegen en nog veel meer aan bod tijdens het spel. Ook waren 

er voor de ouders leuke feitjes tips over het belang van groenten te 

vinden in het spel. Aan het einde kreeg iedereen een groentevbox 

mee naar huis met een steekvormpje en een groeimeter erin zodat 

jullie thuis dit kunnen proberen. 

Vrijdag was de thema afsluiting en hebben we in de klas een heerlijk 

internationaal ontbijt gehad! Iedereen mocht iets meebrengen wat uit 

het geboorteland van zijn of haar ouders of grootouders kwam. 

Eenmaal op school stond er een hele tafel vol met lekkers! We konden 

proeven en horen wat er gemaakt is en wat hier dan precies in zit. De 

juffen vonden het ook heel leuk om  te zien dat de ouders onderling 

het ook zo gezellig met elkaar hadden en mooie gesprekken met 

elkaar hadden. 

   

    


