Weeknieuws week 34

Locatie het Kwetternest
3 jarigen
Zoals jullie al wisten zijn wij voortaan te vinden op de Blijvliet. Op de foto’s kunnen jullie zien
dat we al aardig wat hoeken hebben gemaakt en dat de groep helemaal klaar is. De
kinderen hebben al heerlijk de groep ontdekt. Soms is het nog even zoeken waar het
speelgoed ook alweer terug gezet moet worden, maar dit gaat helemaal goed komen. We
hopen dat we het erg leuk krijgenop onze nieuwe locatie. We hebben vrijdag in
verschillende groepjes canvas schilderijtjes geverfd. Hiermee willen we de muren een beetje
aankleden.

Locatie het Wieltje
2 jarigen
Bijna alle kinderen zijn weer terug van vakantie en zo ook Puk. Iedereen stelde zichzelf voor
aan Puk en gaf een hand. ‘Goedemorgen Puk, ik ben……’
Ons vertel en thematafel is ingericht (thema: dit ben ik) met brillen, kam, tandenborstel,
tandpasta, fohn, diadeem, kroon, maskers, een plaatjes boek en een kaptafel en een
spiegel waar de kinderen in keken naar zichzelf. De kinderen deden een zonnebril op het
hoofd of op de neus. Een kind riep: ‘Ik ben een koningin!’ Spelenderwijs leren de kinderen
waar je iets op kan zetten en benoemen.

Verder hebben wij meerdere dagen heerlijk buiten met water gespeeld. Het was ook zo
ontzettend warm! Ons watertafel en de sproeier waren geweldig. De kinderen gooiden
water op de PM-ers en moesten heel hard lachen. Andere kinderen die het niet leuk vonden
om nat te worden maakten watermilkshake . Het was een gezellige boel.

Puk had op vrijdag een rommel gemaakt op de groep. Puzzels op de grond, met krijt op tafel
getekend, kinderwagen op zijn kop in de bouwhoek. Wat gek allemaal! De kinderen hebben
alles opgeruimd en schoongemaakt. Daarna lieten zij aan Puk zien waar je allemaal kon
spelen. Puk was het vergeten, maar onze kinderen gelukkig niet.

Locatie het Kasteeltje
2 jarigen
Na wekenlang te hebben gespeeld met Pip en Posy is het nieuwe schooljaar weer
begonnen! We maken een frisse start met de thema’s Welkom Puk & dit ben ik. Puk moet wel
weer even wennen, maar de kinderen kunnen hem goed laten zien hoe alles ook al weer in
elkaar zit. De routine, de plek van de hoeken/speelgoed en ze helpen hem met eten en
drinken. Zo hebben we met een speurtocht a.d.h.v. foto’s aan Puk laten zien waar alles is. En
zingen we een liedje over onze namen. Tijdens het buiten spelen verstoppen we ons en
raden we welk kindje onder de helm, in de autobanden verstopt zit. Aan het einde van de
week hebben de kinderen samen met een aantal ouders een mooi kunstwerk gemaakt van
verf en allerlei materialen (wc rollen, rollers, bubbeltjes plastic, knijpers, kurken enz.).

3 jarigen
De eerste week weer na de vakantie. We zijn gestart met de thema’s Welkom Puk en Dit ben
ik. De eerste dagen hebben we vooral de regels en afspraken op de groep met elkaar
besproken. In de kring hebben we boekjes gelezen en liedjes gezongen. Maar ook afscheid
genomen van Nadine. Zij is vier jaar geworden en vertrekt naar de basisschool.
Met de klei hebben we gezichten en lijven aangekleed. Met neuzen, oren ogen en haren.
In de groep hebben we een kapsalon geopend. De kinderen spelen hier erg leuk mee! Ze
kunnen een haar kleur kiezen, knippen en scheren. We hebben zelfs echte kappersschorten.
Het was erg warm de afgelopen week, dus we zijn steeds lekker vroeg naar buiten gegaan
met de kinderen van de 2 jarigen groep.

