
 

Weeknieuws week 25 

Locatie de Toverdoos 

Deze week hebben de peuters net als op de andere locaties deze week heel bijzonder 

bezoek gehad. Op beide groepen waren de peuters niet bang! De hagedis was wel 

spannend omdat hij een beetje stekeltjes heeft en wat meer bewoog dan de slag. De slang 

heeft elke peuter geaaid! De juffen konden natuurlijk niet achter blijven! De peuters mochten 

heel veel vragen stellen aan Peter! Dit was een zeer bijzondere ervaring voor onze peuters.  

 

Gelukkig scheen deze week af en toe het zonnetje. Tijdens die momenten hebben we op het 

voorplein gespeeld. Sinds kort zit daar ook een hoog hek omheen en kunnen wij daar nu ook 

veilig spelen. Er is een hoop te ontdekken op het voor onze peuters, nieuwe speelplein. 

  

  



Locatie 't Wieltje  
2-jarigen 

Puk lag in bed te huilen als een baby met een luier om. Wat wilde hij nou? Volgens 

sommige kinderen wilde Puk pap drinken en zij pakten de fles. En volgens anderen 

had puk gepoept.Bah! 'Het stink', riepen de kinderen. Puk kreeg een luier om, de 

baby ook en zij gingen lekker slapen.De kleren van Puk moesten ook gewassen 

worden. 

Wij kregen huisdieren op bezoek. Een slang en een baartagaam. De kinderen 

vonden het spannend en waren helemaal niet bang. Er werd zelfs geaaid. 

Als ouder kind activiteit zijn wij lekker naar de speeltuin in ons wijk geweest. De 

ouders en Pm-ers speelden ook gezellig mee. 

 

 

 

 

3-jarigen 

Het was een week vol leuke en spannende dingen. 

Maandag zouden we een speurtocht doen, maar vanwege het slechte weer hebben we dit 

verzet naar dinsdag. Gelukkig was het dinsdag droog en konden we samen met de kinderen 

en ouders een speurtocht door de wijk doen. We hadden de voordeuren van een aantal 

kinderen gefotografeerd. Van wie is die deur? De kinderen herkende hun deur goed en 

leidden ons de weg naar hun huis. 

Dinsdag nam ook Artjoms afscheid. Hij werd 4 jaar en gaat dus naar school. We hebben met 

elkaar nog leuke kringspellen gedaan. 

 

Donderdag kwam er iemand langs met zijn dieren. Dit waren geen cavia’s of konijnen, maar 

een echte slang en hagedis. De kinderen mochten vragen stellen en de beesten aaien. Bijna 

alle kinderen durfde de slang wel te aaien. De kinderen moesten ook erg lachen toen de 

slang weg wilde kruipen. 

 

Vrijdag hadden de kinderen complimentjes meegenomen. Dit was een thuisopdracht 

waarbij ouders in een ballon een briefje met een compliment konden doen. Het doorprikken 

van de ballon was wel spannend, maar wat was het leuk om de gezichten van de kinderen 

te zien als het compliment werd voorgelezen. 

We hadden ook de laatste les van yoga en dit was een ouder-kindles. We begonnen met de 

zonnegroet. Daarna hebben de kinderen samen met hun ouders allerlei waterdieren 

nagedaan, zoals een schildpad en een dolfijn.  

 

   

 

  

 

  

  



’t Kasteeltje.  

 

Woensdag was het feest op locatie ’t Kasteeltje! De juffen vierden hun verjaardag. Met een 

zomers feestje dat aansloot op thema ‘’oef wat warm’’ Tijdens deze bijzondere ochtend 

kregen we bijzondere visite. Een slang en een hagedis kwamen ook kijken op het feestje. We 

mochten allemaal vragen over ze stellen en hebben ze allebei mogen aaien. De juffen 

hebben getrakteerd op fruit met slagroom met een koekje erin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-jarigen 

 

We zijn nog steeds met het ervaren van wat warm en wat koud 

is. En hebben we in de watertafel hebben we allerlei materialen 

gedaan, zoals piepschuim, blokjes, een potlood enz. Zo konden 

we goed zien wat er zinkt en wat blijft drijven. Ook hebben we 

heerlijke ijsjes gemaakt, van water met een beetje siroop en 

allerlei fruit er in. We hebben de week afgesloten met als ouder-

kind activiteit: voorlezen. De ouders hebben in kleine groepjes 

boekjes over het thema voorgelezen.  

 

3-jarigen 

Het hele jaar door, maar vooral in de zomer spelen we graag met zand! Dat hebben we 

deze week dan ook maar al te graag gedaan. Niet zomer met schepjes, harken en emmers. 

Deze keer hebben we de autobaan en de auto’s meegenomen de zandtafel in. We hebben 

tunnels gegraven en bruggen gemaakt. Zo leren we de begrippen “onderdoor” en 

“overheen”. Ook hebben we wegen gemaakt. Want een auto rijdt natuurlijk niet zomaar 

overal.  

 

Wij hebben deze week veel geoefend op ons zomerversje en kunnen hem al goed 

opzeggen: 

 

     Zonnetje zonnetje aan de lucht 

     wat heb je warme stralen 

     ik kom, ik kom bij jou 

     Een heel warm kleurtje halen   

     bruine wangen, een rode neus 

     en hier en daar een sproetje 

     en wordt het dan te warm voor mij 

     dan draag ik wel een hoedje. 

 

 



Locatie ’t Kwetternest 

2-jarigen 

Dit is het weeknieuws van de 2 jarige van het kwetternest. 

We hebben weer een gezellige week gehad met de kinderen. We zijn verder gegaan met 

het thema: Oef wat Warm! 

 Na de introductie van dit thema hebben de kinderen samen met de ouders/verzorgers een 

mooie strandemmer geverfd. Deze zijn opgehangen in de gang.  

 Tijdens een kleine groepactiviteit hebben de kinderen samen met Juf Albertina het verschil 

kunnen voelen tussen koud en warm water. Op verzoek van Eymen hebben zij het Liedje: '' 

Alle eendjes in het water '' gezongen. Dit lied vinden de kinderen erg leuk en herhalen wij het 

iedere dag in de kring.  

 Donderdag kregen wij bezoek van Meneer Peter en Peter nam 2 hele mooie echte dieren 

mee die wij mochten bekijken en aaien. De eerste was een hagedis en de tweede was een 

slang! De kinderen waren erg onder de indruk en bijna iedereen durfde de beestjes te aaien. 

Hij vertelde ons onderandere wat zij wel en niet mogen eten , waarom ze warm of koud 

aanvoelen. 

 


