Nieuwsflits

Baloe, week 10

Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
Project Mijn lichaam; Deze zijn we gestart met een nieuw
project. In de aankomende weken zullen we gaan kijken, knutselen
en bewegen over en met ons lichaam. Maandag hebben we in de
kring een poster besproken waar alle lichaamdelen op stonden. We
hebben alles benoemd en besproken wat je allemaal met je lichaam
kunt doen (bijv. draaien met je polsen, rennen,
schoppen etc). Daarna zijn we naar de hal gegaan en
hebben we daar gedanst op een liedje waarin alle
delen van je lichaam werden benoemd (youtube –
kleuterliedjes “Mijn lijf”). En we hebben liedjes en
versjes gezongen over lichaamsdelen (“Hoofd,
schouders, knie en teen”, “Deze vuist op deze vuist”,
Dit zijn mijn wangetjes”).
’S Middags mocht iedereen zijn of haar eigen gezicht
tekenen met kleurpotlood of wasco.
Dinsdag hebben we voetjes gemaakt. Met kwasten en verf
mocht iedereen een voetje verven. Woensdag waren onze
handen aan de beurt. We hebben verf op onze handen
gedaan en toen een mooie handafdruk op papier gemaakt.
Muziekles; Donderdag was juf Felice er weer. Nadat we
allemaal Bruno de Beer een handje of knuffel hadden
gegeven haalde Felice een doek tevoorschijn waar iets of
iemand onder verstopt zat. Felice liet mooie klassieke muziek horen en
langzaam kwam er een wasbeer onder de doek
vandaan. De wasbeer had het heel druk met
wassen. Hij ging zelfs alle kinderen langs om
iedereen een wasbeurt te geven. Toen iedereen
weer lekker schoon was hebben we liedjes
gezongen over krokussen en bloembolletjes. Felice
had gekleurde doekjes mee genomen waarmee we
opkomende krokussen konden nadoen. Met de
doekjes konden we ook prachtig dansen. De
doekjes waren zelfs geschikt om brandjes mee te blussen dus werd elke doekje
een brandweerspuit en maakten we het vuurtje uit. Tenslotte speelde Felice een
liedje op haar fluit. En hebben we bloemen laten bloeien met een grote groene deken.
Hiep hiep hoera!; Dinsdag hebben we de verjaardag van Lukas
gevierd. Hij is drie jaar geworden. Lukas mocht op de juffenstoel zitten
met zijn zelf gekozen Paw patrol verjaardagsmuts op. We hebben voor
Lukas gezongen en hij mocht zijn leuke traktaties uitdelen en een
cadeautje uitkiezen. Van harte gefeliciteerd Lukas!!
Naar buiten; Woensdag zijn we met de bolderkar naar de
kinderboerderij gewandeld. De rest van de week waren we op het plein te
vinden voor een frisse neus zodra het weer het toeliet.
Tot volgende week!

