
 

Nieuwsflits Baloe, week: 3 

Verjaardag Faris Hiep Hiep Hoera. Faris is 3 jaar. 
Deze week was ook Faris jarig. Hij is 3 jaar geworden. We hebben heel hard 
voor Faris gezongen en een feestje gevierd. Faris heeft een leuke traktatie 
voor meegenomen. Natuurlijk kreeg Faris een mooie verjaardagmuts en een 
cadeautje van ons. Van 
harte gefeliciteerd Faris 

 

Dag Farah;  Dinsdag was de laatste dag van Farah. Zij 
wordt binnenkort 4 en gaat naar de basisschool. Farah vierde 
haar feestje bij ons compleet met toeters en feestzakjes.   
Heel veel plezier op school Farah! Ook zijn we verder gegaan 
met de vogelhuisjes; iedereen heeft het dakje mogen maken.  
 

 

 

Knippen;  Deze 
week hebben een aantal 
Baloe kinderen hun 
motorische vaardigheden 
mogen oefenen d.m.v. 
een knipwerkje. Ze 
mochten een eerst 
ingekleurde kleurplaat 
zelf proberen uit te 

knippen. Hoe hou je nou precies een schaar vast? En hoe hanteer je dan eigenlijk een schaar? En hoe lukt het nou 
toch om het lijntje te volgen tijdens het knippen? Dit soort vragen en uitdagingen ontdekten de kinderen tijdens 
deze knutselactiviteit.  
 

Verjaardag van 

Danuta; Hiep Hiep Hoera! 
Donderdag tijdens de muziekles van 
juf Felice hebben we Danuta’s 
verjaardag gevierd. We hebben 
natuurlijk verjaardagsliedjes 
gezongen maar ook winterliedjes. 
Danuta had ook een leuke, winterse 
traktatie voor de kinderen: een 
sneeuwpop knuffel. Natuurlijk heeft elke groep ook wat moois geknutseld voor Danuta. De Baloe kinderen 
hebben een ster gemaakt. We hebben allemaal erg genoten van het feestje. 
 

Schaatsen!; In de nacht van donderdag op vrijdag 
had het gevroren. Op het plein lag een grote plas, naast 
de glijbaan. Met z’n allen zijn we tot de ontdekking 
gekomen dat het géén plas met water meer was; het 
water was veranderd in ijs! En ijs bleek hard, koud én 
glad te zijn! De kinderen die dat graag wilden mochten 
even "schaatsen" op het ijs. Hoe sterk is het ijs 
eigenlijk? Kan er 1 kindje op staan, of twee of drie? 
Uiteindelijk bij 4 kinderen tegelijk ontstonden er kleine 

scheurtjes in het ijs en brak de bovenste laag. Maar hé kijk nou; ónder het ijs is nog wel water! En water bleek óók 
koud te zijn maar niet meer glad en hard. Een hele leuke leerzame ontdekking!  Tot volgende week 


