
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 13 

                    Maandag 25 maart  t/m vrijdag 29 maart 2019 
 
Project Lente; Deze week zijn 
we begonnen met ons Lente 
project. We hebben de Lente 
geïntroduceerd aan de hand van 
het boekje “Dikkie Dik – 
lentekriebels wat gekoppeld is aan 
het lente project van de 
kleuteruniversiteit waar we 

regelmatig mee werken. Maandag zijn we 
gestart met het boekje over Dikkie Dik. We 
hebben het hoofdstuk over “ren kriebels” 
voorgelezen en besproken. Daarna zijn we naar het 
plein gegaan om onze eigen ren kriebels eruit te 
rennen (deze activiteit was toegespitst op het 
ontwikkelingsdoel “spel en bewegen”) . Dinsdag 
hebben we een oefening gedaan waarbij we eerst 
verschillende voorwerpen die je in huis tegenkomt 

hebben benoemd. Daarna hebben we de ruimtes 
die je in huis hebt besproken. Tenslotte mochten 
de voorwerpen op de juiste plaats in het huis 
worden gezet (ontwikkelingsdoel “woordenschat”) Woensdag hebben we 
geknutseld. Met verf hebben we bloemen geverfd en met watten hebben we 
schaapjes beplakt. Donderdag hebben we geoefend met begrippen zoals op, 
onder, naast, over (ontwikkelingsdoel “plaatsbepaling”). Dikkie Dik rende in het 
boekje door het hele huis, onder het bed door, over het bed heen, door het 
raam naar buiten enz. Kunnen wij hetzelfde doen als Dikkie Dik? Met opstapjes 
hebben we dit geprobeerd.  

Muziekles; juf Felice was er deze week niet 

dus hebben we zelf een muziekles gegeven. In 
plaats van Bruno hebben we Bert de Beer een 
handje of knuffel gegeven tijdens het 
openingsliedje. Op de maat van klassieke muziek 
kwam er een dansende dino tevoorschijn. En met 
stokjes en opstapjes hebben we getrommeld 
tijdens het zingen van de bekende liedjes uit de 
lessen van Felice. Met gekleurde linten hebben we 
het heel hard en zacht laten regenen en waaien. 
En we zijn geëindigd met het parachute kleed. Door samen te werken moesten we proberen 

een bal in het gat in het midden van het kleed te 
krijgen.   
Naar buiten; Vrijdag was het prachtig weer voor 
een heerlijke Lente wandeling. We zijn aan de 
slinger gaan wandelen door het Heempark op zoek 
naar de eerste Lente bloemen. We zagen mooie 
narcissen en viooltjes die we van heel  
dichtbij hebben bekeken. Wat zijn ze mooi en wat 
ruiken ze lekker! Onderweg zijn we even gestopt bij 
een bankje om een soepstengel te eten. Daarna zijn 
we weer terug gewandeld naar ´t Knuffeltje. 


