Weeknieuws week 24
Locatie ’t Kasteeltje
2-jarigen
Deze week stond in het teken van ervaren. Warm-koud, hard-zacht,
kleuren mengen enz. We hebben spelenderwijs ‘’proefjes’’ gedaan, zoals
crêpepapier mengen met water (het water wordt gekleurd), in je hand en
met de föhn ijsblokjes laten smelten, geluiden maken met water in flesjes
(vol/leeg) enz. Wanneer je een trui, een winterjas, een sjaal en een muts
draagt, kan dit veel te warm zijn voor op de groep, gelukkig weten de
kinderen dat je deze warme kledingstukken dan uit kunt trekken! Zondag
was het vaderdag, de kinderen hebben een mooie fotolijst geverfd en
hebben we een mooie foto gemaakt voor hier op!

3-jarigen
Een nieuwe week over het thema Oef wat warm. Helaas wilde het weer buiten niet helemaal
meewerken. Hopelijk wordt het volgende week weer wat warmer! Slecht weer heeft gelukkig ook
voordelen. De gymleraar had een heel leuk parcours neergezet in de gymzaal. We hebben
gekropen, geklommen en gegleden.
Woensdag hebben we onze yogalessen afgesloten met een ouder-kind les. De kinderen hebben
laten zien wat ze de afgelopen periode allemaal geoefend hadden. De ouders deden gezellig
mee!
Vrijdag hebben de kinderen tijdens de ouder-kind activiteit gespeeld met ijsblokjes waar
vingerverf in zat. Wat geeft dat een leuk effect!

Locatie ’t Kwetternest
2-jarigen
Deze week zijn wij gestart op de groep met het nieuwe thema: Oef wat warm! Wij zijn begonnen
met de introductie van Oef wat warm! De kinderen maakten kennis met de nieuwe woorden
zoals : de zon , de zee , het badbak , de bikini , de zwembroek , de zwemband , de zonnebril. Er
liggen allerlei leuke matrialen op de groep waar de kinderen mee mogen spelen. Hier word al
goed gebruikt van gemaakt en de kinderen waren erg enthousiast.
Met de ouder/kind activiteit deze week hebben de kinderen samen met de ouders/verzorgers
ijsjes geknutseld. Er kwamen veel mooie ijsjes voorbij en dezehebben wij opgehangen in de gang.
Verder deze week hebben de kinderen gespeeld met de zandtafel die nu op de groep staat. Wij
hebben samen met hun mooie zandkastelen gemaakt en water gebruikt.
Ook zijn wij druk bezig geweest met de kinderen met het maken van de vaderdagcadeautjes. Zij
hebben allemaal een mooie verrassing voor papa gemaakt die zij dit weekend mogen geven!

3-jarigen
Afgelopen week zijn wij begonnen met het thema 'oef wat warm'.
Het is een zomers tafereel in onze groep. We hebben een ijssalon in de groep.
Hier kunnen de heerlijkste ijsjes gekocht worden. Chocolade, aardbei, noem maar op. Op de
menukaart staat hoeveel muntjes de ijsjes kosten.
Verder hebben we geëxperimenteerd met de begrippen warm en koud. De kinderen mochten
zelf het verschil ervaren met het wassen van de poppen.
Ook kregen de kinderen zoals altijd bij de lunch een bekertje water. Maar
er was iets met dat water. Het was een beetje warm. Maar warm water
drinken is toch niet lekker. Esila en Ineya proefden dit gelijk en vertelden
tegen de juf dat de kinderen koud water moeten krijgen... Ow ow. Wat was
de juf toch in de war. Ze heeft toen gelijk de bekers met koud water
gevuld.
Verder hebben we nog lekker geknutseld en geverfd.
Zoals u al weet, gaat onze locatie binnenkort verhuizen. Dit gaat
plaatsvinden op donderdag 18 augustus.
Op deze dag is onze locatie dus helaas gesloten voor de kinderen.

Locatie ’t Wieltje
3-jarigen
Maandag hebben we tijdens de ouder-kindactiviteit een familiefotocollage gemaakt. De
kinderen hadden foto’s van hun familie meegenomen. Deze foto’s hebben de kinderen samen
met hun ouders uitgeknipt en op een blad geplakt. Sommige kinderen kunnen al heel goed zelf
knippen. Daarna hebben we ze opgehangen op de familiemuur zodat iedereen ze kan zien.
Klei was deze week het favoriete speelgoed van de kinderen. Er werden allerlei mooie dingen
gemaakt: Elsa’s , slangen, koekjes en familieleden.
We zijn ook druk bezig geweest met de vaderdagcadeaus. We hebben een leuke foto van de
kinderen gemaakt en de kinderen hebben voor deze foto een mooie fotolijst gemaakt. Hopelijk
vinden de papa’s het cadeau erg leuk
Er werd deze week weer druk gespeeld in de ‘huiskamer ‘ (de themahoek).Wij juffen werden
regelmatig uitgenodigd om op visite te komen. Dan kregen we heerlijk te eten en te drinken.
Sinds we vorige week met de kinderen een trein gemaakt hebben met stoelen zijn de kinderen
weer veel aan het spelen met de houten trein. Er worden lange treinbanen gemaakt.
Vanaf deze week mag elke dag een kind midden in de kring gaan zitten. We zingen dan met
elkaar het liedje ”In Holland staat een huis”. Het kind mag dan vertellen welke familieleden en
dieren er in zijn huis wonen. Dit zingen we dan in het liedje: En in dat huis daar woont een papa….

Locatie de Toverdoos
We hebben afscheid genomen van onze doktershoek. Het ziekenhuis is dicht, de bedjes
opgeruimd en de dokters spulletjes ook. De zieke peuters, knuffels en juffen moeten een andere
manier vinden om beter te worden. Maandag zijn de laatste peuters van hun poppen bevallen.,
gelukkig nog net op tijd! Deze week zijn we begonnen met thema: “oef wat warm”. Zoals jullie wel
een beetje in de gaten hebben, heeft het bijna alleen maar geregend deze week. Goed begin
van ons nieuwe thema . Gelukkig schijnt binnen wel de zon. Er is een strand in de klas en we
hebben in de klas een ijscowinkel gemaakt. De peuters verkopen hier ijsjes om een beetje
verkoeling te krijgen.

Door de regen zijn we wat korter buiten dan dat we gewend zijn .Soms kijken we dan even een
filmpje. We maken dan een bioscoop van onze klas. We maken het donker in de klas, de lichten
gaan uit en de bank wordt voor het scherm geschoven. Even een paar minuutjes ontspannen
een filmpje kijken van het zandkasteel of buurman en buurman.

