
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 9 

               Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 
     
Project carnaval; Deze week hebben we 
elke dag carnaval gevierd. De ochtenden 
stonden helemaal in het teken van verkleden, 
gezellige carnavalsmuziek en een activiteit die 
met het carnavalsfeest te maken had.   
Carnvalsdisco en optocht; Maandag was het 
mooi weer. In de hal bij het verkleed rek en de 
verkleedkist mocht iedereen een leuke hoed, 

grappig masker of gave ketting uitzoeken. Daarna werden er ballonnen en 
slingers uitgedeeld en mochten de kinderen een fietsje versieren 
op het plein. Met de fietsjes hebben we onze eigen optocht 
gehouden en daarna verzameld bij de muziekbox waar we 
konden dansen en springen op carnavalsmuziek samen met de 
winnie en de NSO groep. 
Carnavals modeshow; Dinsdag mochten we samen met de 
winnie groep plaats nemen langs een echte catwalk. Zodra de 
carnavalsmuziek begon kwamen de NSO kinderen  tevoorschijn 
vanachter een glittergordijn en lieten ze hun prachtige kostuums 

zien. Daarna hebben we geruild en onder luid  applaus van de NSO die nu in 
het publiek zaten mochten wij onze uitgezochte kostuums showen.  

Polonaise; Donderdag hebben we een lange 
polonaise gelopen waar de Winnie, Baloe en NSO 
aan mee deden. Nadat iedereen weer een mooie outfit had 
uitgezocht hebben we een lange slinger van kinderen gemaakt en 
hossend, dansend en springend op een gezellige carnavals medley 
door alle lokalen heen gelopen. Daarna zijn we verder gaan dansen 
met ballonnen in onze eigen groep. 
 
Naar buiten; Woensdag zijn we met de 
bolderkarren naar het centrum gewandeld. Onderweg 
hebben we in het zonnetje een koekje gegeten. 
 
Peuter plus activiteiten; Tussen de middag, 
wanneer de jongere kinderen een middagslaapje 
doen, bieden we aan de oudere kinderen 
verschillende peuter plus activiteiten aan ter 
voorbereiding op de basisschool. Bijvoorbeeld 
taalspelletjes, cijferherkenning, lichamelijke 
oefeningen of omgaan met materialen. Donderdag 
hebben we geoefend met knippen. 

 
 
 
Tot volgende week! 
 


