Weeknieuws week 32
Locatie ’t Kwetternest
Afgelopen week was het weer gezellig op het Kwetternest. We hebben weer veel activiteiten
gedaan, maar ons hoogtepunt was toch wel het uitstapje naar het Maritiem museum.
Toen we op school kwamen mochten we onze jas aanhouden, want we gingen snel
vertrekken richting de tram. Onderweg regende het een beetje, maar gelukkig viel het mee.
Toen we in de tram zaten, ging het harder regenen. Spontaan begon Maame te zingen: “Het
regent, het regent de pannetjes worden nat” (terwijl ze naar buiten keek).
Eenmaal aangekomen bij het museum dede we onze jas in de kluis en
gingen we richting Professor Plons. Daar was een hele mooie speelplaats. De
kinderen hebben zich erg vermaakt. Daarna gingen we naar een andere
ruimte waar we een kijkje gingen nemen in een cruiseschip. Dit was erg
mooi. Ook was er een ruimte waar je allemaal opdrachten kon doen. Dit was
erg leerzaam en leuk.

Locatie ‘t Wieltje
Maandag begon met een ouderleidster bijeenkomst over waarom samen spelen met je kind
zo belangrijk is, terwijl de kinderen in de kring zaten met een andere Pm-er.
Hierna zijn wij gezellig naar de speeltuin in de wijk gegaan.
De volgende dag hebben wij naar praatplaat 'Stoeprand stop' gekeken. En het ook
nagespeeld, want wij moesten ook stoppen en kijken of er geen auto's aan kwamen toen wij
de dag ervoor naar de speeltuin gingen. Wij hebben erover gesproken en het nagespeeld.
De kinderen hebben ook zelf een voertuig gemaakt van eierdozen. Kijk maar, een mooie
kiepwagen, auto en bussen. Hier mochten ook kinderen in zitten.

Locatie ‘t Kasteeltje
Deze week vlogen Pip en Posy door de lucht in hun vliegtuig. Daarom stond deze week bij
ons het vliegtuig en de helikopter centraal. Aan het begin van de week hebben we de
voertuigen weer gemaakt met verf voor op ons vakantieoverzicht.
Het boek over Pip en Posy met de rode step blijft favoriet. Zulke mooie kastelen als in het
boek kunnen wij ook maken, dus dat hebben we gedaan!
Vliegtuigen vliegen vaak hoog boven de wolken. Die hebben we eens goed bekeken. Ze
zien er heel zacht uit en zijn vaak wit. Eigenlijk ziet het er wel een beetje uit als scheerschuim!
Goede reden om daar lekker mee te spelen. In het scheerschuim hebben we getekend hoe
we zouden willen dat de wolken er uit zien.
Donderdag kwam de zus van juf Leandra gezellig met ons helikoptercakejes bakken. Daar
hebben we ook pilotenvan jam bij gemaakt.

