
Weeknieuws week 36 
Locatie ’t Wieltje 

2-jarigen 

Wij zijn met het thema dit ben ik bezig zijn, ontdekken de peuters over het delen van het 

gezicht. De peuters kregen een stukje  ontbijtkoek en hebben daarna in de spiegel gekeken 

welke deel van het gezicht vies was. Ze kregen van de juf een doekje en maakten dat deel 

van het gezicht schoon.  

We hebben een tandarts uitgenodigd. De peuters kregen een tandenborstel van de 

tandarts.  De tandarts laat zien bij een knuffelbeer  hoe je je tanden kan  poetsen en de 

peuters deden het na. Ze heeft wat folders uit gedeeld. De ouders kunnen hun kinderen  

inlaten schrijven. 

Elke woensdag hebben wij een opendeurbeleidsplan. Dat betekend dat wij de 2 jarigen 

peuters samen met de 3 jarigen peuters spelen. We beginnen eerst in onze eigen groep. Dan 

spelen wij buiten. Als het slecht weer is dan spelen wij in de speelzaal. Na het buiten spelen 

kijken wij samen een leuke filmpje. Daarna gaan we terug naar onze eigen groep om fruit te 

eten en dan is het tijd om naar huis te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Locatie ’t Kasteeltje 

2-jarigen 

Deze week hebben we samen met puk tandengepoetst. Iedereen mag een beetje 

tandpasta op zijn tandenborstel doen. Nu kunnen ze tandenpoetsen. Wat doe je eerst als je 

je tandenpoetst? Wat doe je daarna? Eerst je mond open, dan je tanden en kiezen boven 

poetsen, dan je tanden en kiezen onder. Daarna spoelen met water. 

Tijdens het thema "dit ben ik" hebben we op t kasteeltje onszelf eens goed in de 

spiegel bekeken. Daarna hebben we onszelf met krijt nagemaakt. We sluiten het thema af 

met een uitstapje om de buurt te verkennen. We hebben bootjes, eendjes en insecten 

gezocht.  

 
 

 

 

 

 

 

3-jarigen 

 

Na veel kappertje spelen in de groep zijn we wel erg benieuwd geworden naar een echt 

kapsalon. Daarom zijn we daar deze week op bezoek geweest. Eerst hebben we gezien hoe 

de haren van de juf werden gewassen, daarna mochten we zelf de haren van Puk wassen. 

Maar met natte haren konden de juf en Puk natuurlijk niet terug naar school! Om de beurt 

hebben we de haren weer droog geblazen met een föhn.  

Verder hebben we veel met ons lichaam ontdekt. We hebben met onze voeten gevoeld 

aan allemaal verschillende texturen. De Stro prikte een beetje, de veertjes kriebelden en de 

verf was erg glibberig. Ook hebben we geroken aan allemaal verschillende geuren. We 

hebben ontdekt dat alles anders ruikt, sommige dingen heel lekker en andere juist helemaal 

niet. Per bakje hebben we aangegeven of we het lekker vonden ruiken.  

Vrijdag ochtend hebben we lekker buitengespeeld met de kinderen van groep 1. Aangezien 

het zulk lekker weer was hebben we met beide groepen buiten zitten picknicken tijdens het 

fruitmoment.  

 


