
Weeknieuws week 35                                                                 

 

Locatie het Kasteeltje 

2 jarigen 

De afgelopen  week waren de peuters van 

het Kasteeltje druk bezig met het thema ‘’dit 

ben ik’’. We zijn met de kinderen  de gang 

opgegaan en hebben kennis gemaakt met 

voelen met onze voeten. We hadden één bak 

met zand  en één met hooi en één met verf. 

Als laatst liepen de kinderen met hun verf 

voetjes over een vel papier voor een mooi  en 

leuk resultaat .  

Wij hebben in de spiegel gekeken en vervolgens ons gezicht getekend op papier. Wij 

hebben het liedje ‘’dit zijn mijn wangentjes en dit is mijn kin’’gezongen.  

Ook hebben wij woensdag helaas afscheid  moeten nemen van onze lieve juf Leandra. De 

kinderen hebben gezongen en cadeau’s gegeven.  

Vrijdag hebben wi j de dag afgesloten met  sminken.  

3 jarigen 

Deze week hebben we afscheid genomen van juf Leandra. Zij werkte op de 2 jarige groep 

en in de vakanties werkte zij samen met met de juffen van de 3 jarigen groep . De kinderen 

hebben vorige week al voor haar geknusteld. Een mooi doosje met daarin van ons allemaal 

een kusje. Vorige week konden we daar nog niks over vertellen, omdat Leandra mee leest. 

De kinderen vonden het maken van de kusjes toch wel erg bijzonder. Lippenstift op en dan 

een kus geven op een papiertje. We hebben in de kring voor haar gezongen, ons 

afscheidslied: Zeg maar dag met je handjes. 

Amira en Akram hebben ontdekt dat je in de halve rondjes van de nopper, de zee hoort. We 

hebben daarna een filmpje gekeken van de zee. De kinderen spelen de laatste tijd ook 

graag met de wilde dieren, ook daar hebben we een filmpje van gekeken. We hebben ook 

naar de foto’s van de afgelopen maand gekeken. Inas zag een foto waarop we aan het 

bakken waren. Volgens Inas hebben we mufjes gebakken.  

   

 

  



Locatie ’t Wieltje 

2-jarigen 

Deze week zijn wij begonnen met het thema ‘dit ben ik’. De pm-ers leren de peuters enkele 

gezichtsuitdrukking uitbeelden. De peuters doen de pm-ers na bijv. een blij-,een boos-en een 

verdrietig gezicht. Siham en Hafsah staan voor de spiegel boos en blij te kijken. Het lukt 

enkele peuters om dit na te doen. Ook hebben wij aan de peuters een liedje geleerd. Dat 

over de delen van het gezicht gaat.De meeste kinderen konden oog,neus,mond,haren en 

oren aanwijzen. En er waren ook peuters die het konden benoemen. De peuters die bijna 3 

jaar zijn proberen mee te zingen. 

Samen hebben wij met de ouders het verhaal van trompie wil spelen voorgelezen. 

Er is een nieuwe kind begonnen op degroep en hij heet Chris Andrew.Welkom bij ons op de 

groep Chris Andrew. 

 

 

 

  



3-jarigen 

Afgelopen maandag zijn we met de ouder-kind activiteit in de kring naar onszelf gaan kijken. 

Puk had een klein spiegeltje in zijn rugzak bij zich en hierin konden wij alleen maar ons gezicht 

zien. Gelukkig hebben wij in de klas een grote spiegel waar we onszelf helemaal kunnen zien. 

Zo hebben we gekeken wat er allemaal aan ons lichaam te zien is. Twee ogen. Een neus, 

een buik en nog veel meer. 

Emoties, we hebben ze allemaal. Zo hebben de kinderen de afgelopen week met behulp 

van platen en in de spiegel gekeken welke emoties er zijn en welke wij kunnen uitbeelden. 

Wist u dat alle kinderen heel goed boos en blij kunnen uitbeelden?! Alle kinderen kregen een 

groot vel met het hoofd van Puk en mochten hier zelf een gezicht in verven. Als de verf 

eenmaal droog was hebben ze ook nog de muts van Puk blauw gekleurd. De gezichten van 

Puk hangen in de gang en u moet echt eens kijken hoe knap de kinderen de gezichten 

hebben geverfd en binnen de lijntjes hebben gekleurd. 

Deze week zijn er twee nieuwe kinderen op de groep gekomen, Sara en Nesma. Na een 

dagje wennen zijn ze nu echt over naar de 3-jarigen. We wensen ze heel veel speelplezier 

het komende jaar toe! 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

  



 


