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Weeknieuws

Weeknieuws 5
In dit nummer:
- Peutergym
- Burendag
- Bijdrage groep 5

Week: 38
Schoolfruit:

Burendag
We sluiten de week van het Kindcentrum feestelijk af op Burendag. Zaterdag is ons
Kindcentrum geopend van 10.00 uur t/m 13.00 uur. We organiseren
leuke activiteiten, voor jonge kinderen. Om half elf gaat juf Mirte
lekker dansen met de jongsten en om half twaalf is er een
poppentheater, uitgevoerd door juf Marije. Tussendoor kunnen de
kinderen spelen op het springkussen, geschminkt worden en is er
koffie en thee voor de ouders. Voor de kinderen staat er een
gezonde traktatie klaar!

Peutergym
Morgen gaan we weer gymmen. Samen met meester Christian kunnen de peuters weer
heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te klimmen,
klauteren en spelen. We beginnen weer om negen uur. Geeft u het ook even door aan
ouders van peuters in de buurt?

Groep 5
Schoolreisje
Vorige week donderdag zijn we met
groep 5/6 zijn we naar het
Dolfinarium geweest!

Verkeer
Tijdens verkeer
heeft groep 5
het veel gehad over het veilig fietsen op de weg en
welke regels daarbij gelden.
Dinsdag mochten de
kinderen allemaal hun
fiets mee naar school
nemen om te kijken of
alles op de fiets ziet,
om veilig de weg op te
gaan.
Muziekworkshop
Deze week is het de week van het Kindcentrum. Woensdag was er een
leuke KindpuntTV uitzending. Vandaag kregen wij ook een hele leuke
muziekworkshop.
We kunnen ritmes drummen met drumstokken en een emmer die we op
de kop moesten zetten. We waren erg enthousiast!

Baby/dreumesgroep
Hoera! Deze week hebben wij een feestweek! Namelijk de week van het kindcentrum!
Maandag is het gebouw aangekleed met vlaggetjes en feestelijke accessoires.
Daarnaast kregen we een lekkere traktatie, want dat mag tijdens een feestje!
Deze week van het kindcentrum staat in teken van leuke, feestelijke activiteiten. Zo
hebben we een kleurrijke ballenbak op de groep gemaakt waar de kinderen in konden
spelen en ontdekken. Ook hebben wij muziek gemaakt samen met juf Irma.
Donderdags is er voor de jongsten een leuke muziek workshop van de MEC
muziekschool gegeven. Kortom een gezellige week!

Peutergroep
Op de peutergroep zijn wij druk bezig met ons thema (huis)dieren en de kinderen
hebben foto’s meegebracht van hun huisdier en uitgebreid daarover verteld. Deze
week is het extra bijzonder omdat wij ook de week van het kindcentrum vieren. De
vlaggetjes hangen op de gang en wij doen extra leuke activiteiten om het te vieren.
Zoals ballonnen tennis, we kregen een workshop muziek en juf Irma speelde op de
gitaar. Wij hebben nu een hamster “ Snoetje” op de groep staan en daar raken wij niet
van uitgekeken.

BSO
Deze week staat in het teken van de week van het kindcentrum. In deze week worden
er verschillende leuke activiteiten aangeboden en hebben alle kinderen wat lekkers
gekregen. Dinsdag hebben wij bijvoorbeeld een workshop freerunning gevolgd bij
Harmen en Vincent voor info kunnen jullie terecht op www.zerofreerunning.nl
Groep Oranje en groep Groen volgde een workshop Dans . Vrijdag sluiten wij de
week af met een lekkere kookbso bij juf Tamara en juf Maré.
Maandag hebben wij het verlof van juf Lucia feestelijk ingeluid. Hierbij hebben we
verschillende cadeautjes aan Lucia gegeven.

