Weeknieuws week 28

Locatie het Kwetternest
Deze week zijn we begonnen met pip en posy en de superstep. We hebben het veel over de
auto , fiets, trein, tram, vliegtuig, boot etc.
We hebben deze week dan ook samen met de kinderen auto's gemaakt. Deze gaan we
zetten op een weg die een groepje 3-jarige kinderen hebben gemaakt.
Ook hebben we fruitspiesjes gemaakt met rood, oranje en groen fruit. Laat dat nou toevallig
ook de kleuren van een stoplicht zijn. Sommige kinderen deden het spiesje zelfs op de goede
volgorde rijgen zodat het net een stoplicht was.
Verder is amaena nog 3 jaar geworden. We hebben lekkere wafeltjes gegeten en heeeeel
hard gezongen!

Locatie het Kasteeltje
Ook hier zijn we begonnen aan het vakantie thema: Pip en Posy en de superstep. De
komende weken zal elke week een ander voertuig centraal staan.
Afgelopen week was dit de fiets! We hebben gekeken naar een toneelstukje van de juffen. Er
ging een fiets kapot, maar gelukkig was daar de fietsenmaker! We hebben nu ook een
werkplaats op de groep, waar gesleuteld kan worden aan fietsen en een step.
Dit is ook alvast de garage, want komende week staat de auto centraal.
We hebben op een kalender een fiets getamponeerd, zo kunnen we zien welk voertuig er
deze week aan de beurt is.
Buiten en in de gymzaal spelen we met de autobanden, autosturen en fietssturen. Bij het
scherm rijden we motor, inclusief helm!
Het spel met de fietsbel is een echte favoriet. Een juf verstopt zich in de school met de fietsbel
en de kinderen moeten goed luisteren om te horen waar de juf zich verstopt heeft.
De fietsweek hebben we afgesloten met een fietspannenkoek!

Locatie de Toverdoos
De eerste week van de vakantie is weer aangebroken. De peuters hebben het enorm naar
hun zin gehad. In de vakantie kunnen wij meestal net even wat anders aanbieden dan
buiten de vakantie. Dinsdag zijn de peuters naar speeltuin het Noorden geweest. De peuters
hebben in de grote zandbak gespeeld, op klimtoestellen geklommen, gegleden van de
glijbanen en op de wip gezeten. Het was wel een beetje jammer dat wij moesten schuilen
voor de regen.

Op woensdag hebben we eerst een tijdje op de groep gespeeld. We hebben een
kunstwerkje van klei gemaakt. Deze ligt nu in de ventsterbank te drogen zodat we deze week
een kleurtje kunnen geven aan ons kunstwerk. Daarna zijn we gaan wandelen naar de
bakker. Er waren nog al wat bakkers op vakantie. We zijn helemaal naar de Zwartjanstraat
gelopen. Daar mochten de peuters iets lekkers uitkiezen. We hebben gezien waar het brood
gemaakt wordt. Er waren heel veel broden, deze werden in grote kisten gedaan om weg te
brengen naar de klanten.

We zijn deze week ook naar de kinderboekenwinkel “Ver van hier” geweest. Dit is een winkel
waar je kan spelen, een boekje kan lezen en wat kan eten en drinken. De peuters kregen
een boterham en hebben deze helemaal zelf gesmeerd! Na het spelen en lezen zijn we
terug naar school gewandeld. Dit is best een stukje wandelen. We kwamen langs een
haringkraam. De peuters hebben kunnen zien hoe ze het visje schoon maken.

De laatste dag van de week zijn we naar theater de Bakkerij geweest. In de vakantie is het
theater open voor kinderen om te kunnen spelen en om verschillende workshops te volgen.
De peuters hebben daar een dansworkshop gekregen van het Danskantoor.

Locatie het Wieltje
De afgelopen week zijn we van start gegaan met ons vakantie thema: Pip & Posy en de
superstep!
In de kring hebben we geluisterd naar het verhaal over de superstep, sommige kinderen
wisten het verhaal nog te herinneren van vorig jaar. Knap he?!
Auto's, aanhangwagens en vliegtuigen hebben wielen en wist u dat je hiermee hele mooie
sporen kunt maken?
Lekker met de auto's, vliegtuigen door de verf heen rollen en vervolgens over het papier
rollen. Het resultaat mag er zijn, kijk maar is als u in de gang loopt!
Sporen maken doen wij niet alleen met verf, maar ook in de zandtafel. We hebben met
voertuigen door het zand gereden en zo ontstonden er mooie sporen in het zand. Het is leuk
om te zien dat sommige kinderen het heerlijk vinden om in het zand te graven met de
handen en andere kinderen het maar niks vinden dat ze vieze handen krijgen!
Als het lekker weer is spelen wij buiten en pakken we onze eigen voertuigen uit de schuur. Zo
werd er een echt zebrapad gemaakt met stoepkrijt en stonden er verkeersregelaars op het
plein al het verkeer te regelen.

