
Weeknieuws week 23                                                          

Locatie het Kwetternest 

2 jarigen 

Afgelopen week heeft de zon zich volop laten zien en wat hebben wij genoten van het 

warme weer. 

Lekker buiten spelen met de kinderen: fietsen, rennen, met het zand spelen. Wat een plezier! 

Op 19 juni is het Vaderdag, wij zijn al druk bezig met een leuk cadeau! Het is nog een 

geheimpje, maar o, o, o, wat doen de kinderen hun best om er wat moois van te maken!Met 

zijn allen verven blijft favoriet, iedereen een verfschort om en verven maar! Met een kwast, 

een roller of lekker met de handjes. Het mag allemaal!  

 

 

 

 

 

Deze week is de Ramadan van start gegaan, wij wensen iedereen die hier aan mee doet 

een goede en bijzondere vastentijd!  

Wij starten maandag 13 juni met het nieuwe thema: Oef, wat warm!  

Tijdens dit thema zullen wij zand- en water activiteiten aanbieden. 

3 jarigen 

Ons laatste week met het thema 'eet smakelijk'  was erg leuk. We hebben pannenkoeken en 

poffertjes gegeten, we zijn naar de speeltuin geweest en hebben weer veel andere 

activiteiten gedaan. Het weer was meestal goed om lekker buiten te spelen.  

Maandag beginnen we met het thema 'oef, wat warm". Hopelijk blijft het nu ook lekker weer. 

 

        

 

 

 



Locatie het Wieltje 

2 jarigen 

Maandag zat familie Jetsons gezellig bij ons in de kring. Siham wilde er graag naast zitten. 

‘Familie’, zei Siham en zij wees naar het huis. Toen wij dit aan haar moeder vertelde kwamen 

wij erachter dat moeder thuis ook over familie praat. Wat mooi om te horen dat taal, ook 

thuis gestimuleerd word. Wij hebben papa, mama, broer, zus, de baby, oma en opa 

voorgesteld aan de kinderen. De kinderen keken ook op het plaatje naar de familie. De 

kinderen die niet niet zo goed Nederlands begrepen,  wilden ook graag met het huisje en de 

familie spelen. Het was prachtig om te horen en zien hoe snel de 2-jarigen het leerden.  

Na uitleg van de Pm-ers hebben ouders van de kinderen (zelfs een vader en hiervoor ons 

complimenten), van de week voorgelezen voor de kinderen. Het verhaal gaat ook over een 

familie, maar er komen ook woorden erin voor als ‘zoeken’ en onder de kast’. Wij doen de 

baby in het verhaal na en gaan ook kruipen en zoeken. 

     

3 jarigen 

Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema: Ik en mijn familie. Maandag hebben 

we het verhaal gelezen dat bij dit thema hoort, namelijk ‘Ole wil zijn popje’. We hebben ook 

met de kinderen de themahoek ingericht. We hebben nu een echt huiskamer waar de 

kinderen kunnen zitten, televisie kijken, eten en verkleden. Er zijn ook plaksnorren en hoeden. 

Daar werd dinsdag gelijk mee gespeeld. Margot ging samen met de kinderen zich verkleden 

als papa. Ineens hadden we 4 papa’s.Met de klei werden deze week ook allemaal 

familieleden gemaakt: een baby die ligt te slapen en mama die aan het uitrusten is op een 

stoel. Volgens de kinderen was papa was er niet want die was aan het werk! En met de lego 

werden huizen gemaakt waar de familie kan wonen. 

Woensdag was de derde yogales. We hebben weer allerlei zeedieren nagedaan. De 

kinderen weten steeds beter hoe ze dat moeten doen. De vierde en laatste les is een ouder-

kindles. 

Donderdag zijn we met de trein naar de oma van Puk gegaan. Puk mocht namelijk bij oma 

logeren. De koffer werd ingepakt en met de trein zijn we Puk naar oma gaan brengen. Alle 

kinderen hadden een kaartje gekocht. Wat een belevenis! 

’s Middags gingen we vanwege het lekkere weer nog even naar buiten. Daar hebben we 

samen met de kleuters een kringspel gedaan. We begonnen met 5 kinderen en eindigde 

met 30 peuters en kleuters. Leuk om te zien hoe een eenvoudig kringspel de kinderen zo 

enthousiast maakt! 

   

   

 

   



 

 

 

 

 

 

 

  

Locatie  de Toverdoos 

3 jarigen 

Wat genieten wij met zijn allen van dit prachtige weer. We zij zo veel mogelijk buiten te 

vinden. Vooral op de fiets, in de  zandbak en aan de water tafel. We zijn zo blij met onze 

parasol, daar kunnen we met deze warme dagen lekker wat verkoeling onder vinden. We 

hebben ook een liedje geleerd over een parasol: 

Parapluutje, parasolletje 

Eentje voor de regen. 

En de ander voor de zon. 

Pardon! 

    

Natuurlijk moet er ook gewerkt worden naast al dat heerlijke buiten zijn. We hebben het in de 

klas nog steeds over ziek zijn. Daar hoort natuurlijk ook een ambulance bij. De peuters 

hebben hun eigen ambulance gemaakt. 
  

Locatie het Kasteeltje  

2 jarigen 

Thema ‘’oef wat warm’’ is van start gegaan en ook het weer deed met ons mee! Ons lokaal 

heeft allerlei zomerse elementen, zoals een zwembadje (met badkleding en zwem 

attributen), een tent, een ijscokraam en zowel ‘’warme’’ kleding als zomerse kleding. Puk 

heeft ook zijn zwemkleding en zonnebril meegenomen. Naast binnen doen we ook allerlei 

activiteiten buiten, zoals schilderen met een kwast en water, bellenblazen enz. We ervaren 

zowel warm als koud, bijvoorbeeld met kleding, ijsblokjes en warm water. Lekker spetteren en 

ervaren. Tijdens de ouder-kind activiteit hebben we zelf ijsjes geknutseld met allerlei 

materialen (papieren ijshoorntjes, wc rollen, ijsstokjes, papier, rietjes, watten enz.). Oef, wat 

leuk! 

 

 

 



3 jarigen 

Oef wat warm! Maandag zijn we dit nieuwe thema gestart met een theatervoorstelling van 

juf Anne en Leandra. Daarmee is meteen onze ijswinkel geopend.  We hebben ook een 

mooie tuin op de groep. We zijn deze week ook erg druk geweest met het maken van de 

cadeaus voor Vaderdag. Hier kunnen we natuurlijk verder niets over vertellen.  

In de kring hebben we ontdekt waarom Puk zo aan het huilen was. Hij was wel erg warm 

aangekleed voor het mooie weer en had het zo warm, zagen de kinderen al snel. In kleine 

groepjes hebben gezien hoe een ijsklontje smelt. Brrrr, dat is koud! 

We hebben deze week wel drie feestjes gevierd! Lyna is drie geworden en komt voortaan bij 

ons spelen en Jayliano en Elif hebben hun vierde verjaardag gevierd en afscheid genomen.  

De ouder-kind activiteit stond ook in het teken van ijsjes! De kinderen hebben samen met hun 

papa of mama een hoorntje geknipt en daarna gestempeld met bubbeltjesplastic, dat zag 

er erg leuk uit! 

     

 

 

 

 

 

 


