
Weeknieuws week 38 
Locatie ’t Wieltje 

3-jarigen 

Afgelopen maandag zijn we van start gegaan met een leuke knutsel activiteit. Iedereen 

mocht een paddenstoel gaan maken. De juffen hadden een tafel vol gelegd met allerlei 

verschillend materiaal en de kinderen mochten zelf weten wat voor een paddenstoel ze 

wilden gaan maken. Dit kon zijn met verf, papier, wc rollen, kleurpotloden, echt van alles. Het 

leuke aan een knutselactiviteit is dat iedereen zijn eigen creativiteit erin kan leggen. Geen 

enkele paddenstoel is hetzelfde en heeft hetzelfde kleurtje. Zo waren er uiteindelijk allemaal 

verschillende paddenstoelen met mooie vormen en kleuren. 

Deze week hadden we weer feest op de groep, want Nesma is 3 jaar geworden! Samen 

hebben we gezongen voor haar en feest gevierd!  

We hebben met instrumenten muziek gemaakt. We deden dit heel hard en ook heel zacht. 

De kinderen wisten heel goed  het verschil tussen hard en zacht. Na gezongen en hierbij 

muziek gemaakt te hebben, hebben we een spel gedaan met een instrument. De juf 

maakte met een trommel harde en zachte geluiden. Bij de harde geluiden moesten we 

grote stappen als een reus nemen en bij de zachte geluiden kleine stapjes zoals de 

kabouters. Het was een goede test voor onze oren, maar dit ging heel erg goed en het was 

ook nog eens heel erg leuk! 

     

   

                                                                    

  



Locatie ’t Kasteeltje 

 

 

Deze week zijn we op locatie ’t Kasteeltje begonnen met het thema “Ik en mijn familie”. Juf 

Marlee en juf Anne hebben het thema geopend met een toneelstuk over een moeder kip 

die zo graag een kleintje zou krijgen. Wat ze ook deed om ervoor te zorgen, het lukte maar 

niet om het kleintje uit het ei te laten komen. Toen juf kip uiteindelijk moe op het ei in slaap 

viel, bleek er toch een kuikentje uit te komen! 

 

De rest van de week zijn we druk aan de slag gegaan met activiteiten passend bij het 

thema. We hebben gezongen over onze familie, filmpjes hierover gekeken en naar boekjes 

geluisterd. Ook hebben we onze familie getekend. Ook dieren hebben familie. Met veel 

plezier hebben we met de dierenfamilie gespeeld.  

 


