
 

 

 

 

 

 

 

Week 7: 

Wij mogen terugkijken op een mooie winterse periode. Sneeuw en ijs. Op ‘social media ‘ werden wij 

op de hoogte gehouden van winterse activiteiten door kinderen en hun ouders. Een welkome 

afwisseling in deze Lockdown periode. Na wekenlang op afstand lesgeven twee uitval dagen door 

winterse omstandigheden en ijzelregen. De berichtgeving daarvan was niet voor iedereen een 

prettige boodschap. De voorjaarsvakantie staat de komende week gepland met zo te zien ook 

voorjaarsweer. Dan starten wij met het lesgeven weer in de maand maart. Hopelijk met een prettige 

boodschap, namelijk versoepeling van de Lockdown maatregelen. Dit hangt van veel factoren af. 

  

Piet 

 

 
 

Gevonden / verloren voorwerpen: 

Wij gaan binnenkort richting lente/ voorjaar. De temperaturen stijgen. Er ligt en hangt binnen ons 

gebouw nog veel winterkleding , handschoenen en schoeisel. Graag deze week uw kind(eren ) eens 

controleren en kijken , of alle winterkleding thuis compleet is. 
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Weeknieuws    24                      Week: 7 

Komende maand: 

Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 

t/m vrijdag 26 februari 2021 

Peuterdans: vrijdag 5 maart om 11.00 uur- 

na beëindiging Lockdown periode ! 

Peutergymnastiek: vrijdag 12 maart om 

11.00 uur- ook nog onder voorbehoud 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Gevonden/ verloren voorwerpen 

- Bijdrage groep 5- als bijlage 

- Kinderopvang 
 



 

 

 

 

• Wij zien dat het hek van het kleine plein niet altijd gesloten wordt bij het binnen gaan of uitgaan van 
het hek. Wij willen jullie vragen hier goed op te letten voor de veiligheid van alle kinderen. Er staat 
desinfectie naast het hek voor uw handen. 
 

Baby/dreumesgroep: 
We zijn deze week gestart met het thema “ lichaam”. We hebben allemaal een lichaam en voor onze baby’s 

en dreumesen, die nog in de fase zitten van ontdekken, is dit een belangrijk thema. Om jullie een inkijkje te 

geven vertel ik hier wat wij zoal doen: We hebben op de groep een  thematafel ingericht met allerlei 

attributen die met ons lichaam te maken hebben. Hier mogen de kinderen mee spelen. Ook staan er boekjes 

waaruit wij de kinderen kunnen voorlezen. 

 

We zijn deze week ook in de gymzaal geweest zodat  de dreumesen lekker konden rennen, rollen en 

balanceren .  

  

Ook doormiddel van liedjes zingen, waarbij lichaamsdelen worden benoemd en aangewezen, zullen ze 

steeds een groter lichaamsbesef krijgen. Een liedje dat we graag samen zingen is :  

Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin. 

Dit is mijn mondje,   met tandjes erin. 

Dit zijn mijn oortjes, mijn oogjes, mijn haar. 

Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar! 



Peutergroep: 

 

Wat hebben we een geweldige week gehad ! 

Sneeuw in overvloed en heerlijk kunnen schaatsen op het ijs. 

De kinderen kwamen op de opvang met de leukste verhalen over hun belevenissen. 

Het was een prachtig einde voor ons thema Winter. 

Ga je mee rijden, ga je mee glijden 

Over de gladde baan 

’T is een heerlijk mooi weertje 

Doe vlug nog een keertje 

Je schaatsen weer aan , om Kris kras over het ijs te gaan. 

Deze week zijn we begonnen met het thema lichaam , wat hoort er allemaal bij je lichaam? Dat konden alle 

peuters ons al goed vertellen en aanwijzen. Ook hebben we gekeken hoe groot we allemaal al zijn. Een 

mooie introductie voor ons thema en de komende weken breiden we het thema verder uit. 

 

                                     

 



BSO: 
  
Wat hebben we de afgelopen week heerlijk van de sneeuw en de zon kunnen genieten. We zijn dan ook elke 
dag volop buiten geweest om er zoveel mogelijk van te profiteren. We hebben sneeuwballen gegooid, 
sneeuwpoppen gemaakt, sneeuwvoetbal gespeeld en nog veel meer.  
 
Het thema “kunst en kitchen” is in volle gang. Zo is er naast het vele buiten zijn, ook veelvuldig gebruik 
gemaakt van de atelierruimte. Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige week met veel vertier.  
 
Deze week zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de vakantie. Ook deze zit boordevol leuke 
activiteiten die allemaal vallen binnen het thema. De weersvoorspelling is goed, dus veel naar buiten gaan 
we zeker! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


