
 

 Nieuwsflits Baloe, week: 2 

Maandag7 januari tot en met vrijdag 11 januari 

2019  

Buitenspelen; Maandagochtend zijn we tussen de buien door op 
het plein wezen rennen en fietsen. Even een frisse neus halen. Als laatste 
spelletje hebben we dieren nagedaan en heel het plein rond gelopen, 

gerend of gehinkeld. 

Thema; Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema; Winter.  
In de winter, als het écht héél koud is hebben dieren vaak wat meer moeite met het vinden van voedsel. Zo ook 
vogeltjes. Wij kunnen de vogeltjes helpen door eten in bijvoorbeeld een vogelhuisje  neer te leggen. En zo zijn we 
deze week begonnen met het maken van een vogelhuisje. Deze Dinsdag mochten de kinderen een doosje 
beschilderen. We gaan het doosje heel goed laten drogen en zullen er volgende week een dak op gaan maken. 
Vervolgens maken we een gaatje als "deur" en dan is ons zelf gemaakte 
vogelhuisje af. De huisjes zullen binnenkort in de zaal te bewonderen zijn.  
 

Kinderboerderij; Woensdagochtend zijn we weer eens een keer 
naar de kinderboerderij gewandeld. Een paar kinderen mochten in de 
bolderkar zitten  en een paar kinderen hebben gewandeld. Het was 
onderweg erg gezellig. We hebben heerlijk gekletst met z'n alle. Bij de 
kinderboerderij hebben we een rondje gelopen langs het varken, de kippen, 
de paarden, de geitjes en de vogels.  
 
Knutselen met basisvormen; Donderdag hebben we geoefend 

met de basis vormen door een mooie 
sneeuwpop proberen samen te stellen 
uit de basisvormen zoals cirkel, 
vierkant, driehoek en rechthoek. Twee 
cirkels voor de buik en het hoofd, een 
vierkant en een rechthoek om de 
hoed te kunnen maken en een kleine 
driehoek als neus.  De kinderen 
mochten alles zelf opplakken op een 
plek waarvan zij dachten dat de 
vormen hoorden.  
Vervolgens mocht iedereen (of met 

hulp van de leidster of helemaal zelf) met een stift de ogen (stippen zetten) en de 
knopen (zelf oefenen met cirkels tekenen) op de sneeuwpop tekenen.  
Het resultaat is te bewonderen in de groepsruimte. 
 

Fijne motoriek; Tijdens een andere knutselactiviteit deze week is er 
geoefend op de fijne motoriek d.m.v. de pincetgreep. De kinderen moesten kleine 
snippertjes papier van de tafel oppakken en deze snippertjes opplakken op een 
vrolijk gekleurde winterse muts.  


