
Weeknieuws week 37 

 

 

 

Locatie ’t Kwetternest 

3-jarigen 

 

Afgelopen week hebben wij weer een hoop activiteien 

gedaan. We hebben ons thema afgesloten, de school werd 

officieel geopend en we hebben ons eigen offerfeest op de 

groep gehad. Voor de opening van de school was er een 

springkussen geregeld. Dat was natuurlijk een groot succes. 

Donderdag hebben we ons eigen offerfeest gehad op de 

groep. Dit was tevens ons thema afsluiting. Volgende week 

beginnen we met het thema “Dit ben ik”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locatie ’t Wieltje  

2-jarigen 

We hebben het thema ‘Dit ben ik ‘ afgesloten en wij zijn met  een 

nieuw thema ‘Reuzen en kabouters’ begonnen. Op de deur hebben 

wij een kabouter geplakt en een paddenstoel. En op de thematafel 

staan ook verschillen soorten materialen  van groot en klein. Op 

verschillende manieren leren wij de peuters over groot en klein. De juf 

maakt zichzelf klein als een kabouter en daarna  groot als een reus en 

de peuters doen het na.  

Ook hebben de peuters een liedje geleerd over  kabouter Bim. De 

peuters kennen het liedje bijna uit hun hoofd. Daarom hebben ze een 

sticker gekregen van de juf! 

Elke vrijdag hebben wij een kindouderactiviteit en wij nodigen  alle 

ouders om  uit om met de activiteit mee te doen.De ouders zien hoe 

wij de peuters stimuleren om het  grote materiaal bij de grote reus en 

het kleine materiaal bij de kleine kabouter te zetten. Alle ouders 

krijgen  een thema boek om verder thuis te oefenen . 

Ook zijn er deze week nieuwe kinderen begonnen bij ’t wieltje.  

Welkom Julian en Denis! 

         

     

  



Locatie ’t Wieltje 

3-jarigen 

De afgelopen week zijn we van start gegaan met een nieuw 

thema: ‘Reuzen en kabouters’. 

Bij een nieuw thema horen andere spullen en daarom vonden de 

juffen dat het tijd was op de groep is anders in te richten. Dit zal u 

vast opgevallen zijn. 

Gelijk werd er de eerste dag goed gebruik gemaakt van alle 

speelhoeken waar ook nieuwe dingen stonden, zoals een boom 

met een mand ervoor waar ballen in gegooid moesten worden, 

zakjes verf op de ramen waar gevoeld aan kon worden en nog 

veel meer! 

Tijdens dit thema zullen we veel aandacht besteden aan de 

begrippen: groter, kleiner, meer, minder. 

 

Aan tafel werden er verschillende leuke spelletjes gespeeld. Zo 

was Puk een boek aan het lezen en wilde het boek opruimen in 

zijn rugzak maar het paste niet! Wat nu? Gelukkig waren er 

verschillende tassen die groter waren dan de rugzak van Puk en 

konden deze in een andere tas opgeruimd worden. 

Ook werd er een spel met verschillende kleuren kabouters en 

paddenstoelen gespeeld. De kinderen mochten dezelfde kleuren 

paddenstoelen bij de kabouters  zoeken, en wat kunnen de 

kinderen dit al goed!  

Er werd ook veel geknutseld deze week, het zelf knippen met een 

schaar gaat dan ook steeds beter. 

 

Sinds deze week hebben we een nieuw vriendje op de groep: 

Wojtek! We wensen hem heel veel speelplezier toe het komende 

jaar.  

Vrijdag heeft juf Margot haar verjaardag gevierd op de groep. 

Met elkaar hebben we hard gezongen voor haar en verwend 

met cadeautjes.  

 

 

            

 

 

 

 

  



Locatie ’t  Kasteeltje 

2-jarigen 

 

Wat hebben we een leuke week gehad! We begonnen de week met ruiken aan de allerlei 

dingen: knoflook, munt, creme (waarmee we ons ook lekker hebben ingesmeerd en dus ook 

lekker aan onszelf konden ruiken). Ook Puk heeft meegedaan. Hij vond de knoflook 

heeeeeeeel vies! Ook hebben de kin djes in de kappershoek elkaars haartjes gekamd en 

gefohnd.  

 

 

3 jarigen 

 

Deze week zijn we druk geweest met de voorbereidingen van de verjaardag van Puk. In de 

zandtafel hebben we geprobeerd zandtaartjes te bakken. Met het droge zand lukte het 

alleen helemaal niet! Daarom hebben we er wat water aan toe gevoegd. Toen lukte het 

wel!  

 

We hebben het ballonnenspel gespeeld waarbij we de kleurtjes geoefend hebben. Want op 

een feestje horen natuurlijk ballonnen! 

 

Tijdens de ouder- kindactiviteit hebben we cadautjes geknutseld voor Puk. Tijdens de viering  

van zijn verjaardag, waarbij we samen met de kinderen en ouders hebben gezongen heeft 

hij ze gekregen. Hij was er erg blij mee! 


