
 
 

Nieuwsflits  Boris, w 12  
Spiegeltje, spiegeltje aan 

de wand…  
In het kader van het thema ‘Mijn 
lichaam’ hebben we deze week eens 
een kijkje in de spiegel genomen. Wij 
hebben onszelf en onze Boris 

vriendjes goed en “dubbel” bekeken😊  

 

 

 

Muziekles: Donderdag kwam juf Felice gezellig  muziekles geven. Alle 

kinderen werden door Bruno begroet. We begonnen met een schaal met 
bloemen die de kinderen kregen te zien. Daarna deed juf Felice er een 
stokje in zo dat de schaal geluid maakte en dat vonden de kinderen erg 
leuk. Ook pakte ze de gitaar en zong klap klap zo doen de handjes klappen 
klappen en stop! Dit herhaalde ze een paar keer. Alle kinderen klapten 
vrolijk mee. Na het spelen van de gitaar kregen we allemaal een trommel 
waar de kinderen op mochten trommelen. “Rom bom zo doet de trommel, 
rom bom zo doet de trommel,  rom bom zo doet de trommel”. Daarna 
kregen we nog een liedje te horen; mijn neus is verdwenen, ik heb geen 
neus meer, waar is die gebleven? Ja hier is die weer!” Ook mochten we 
nog even onder het groene kleed de kindjes verstoppen. En op het laatst 
hebben we nog even “stap stap zo doen de voetjes” gezongen.  

 
 

 

Kinderboerderij; Vrijdag is Alisha samen met de Winnie 

groep mee gewest naar de kinderboerderij. Onderweg hebben 
wij gezellig liedjes gezongen. Op de kinderboerderij hebben we 
eerst de konijn begroet, toen gingen we op zoek naar het 
varken maar helaas zat het varken binnen. Wij gaven niet op en 
hebben we hem toch gevonden. Hij lag te slapen☺ Daarna zijn 
we het weiland in gegaan en we hebben kleine geitjes geaaid. 
Ook kwam de kip ons begroeten☺ Af en toe gaan de oudste 
Boris kinderen mee wandelen met de Winnie 

groep.  
 

Bal rollen; Riley heeft een nieuwe motorische mijlpaal bereikt. Hij gaat rollend de hele 

zaal door. Terwijl hij met een speeltje of een rammelaar aan het spelen is rolt hij steeds om 

totdat hij aan de andere kant van de zaal is. Knap Riley 😊 

Speelmomentje; Om de objectpermanentie te 

oefenen hebben we een verstoppertje gespeeld met de 
Nijntijes blokken. De blokjes werden achter de rug van de 
juf verstopt en kwamen vervolgens weer tevoorschijn met groot gejuich en  
applaus van de Boris publiek tot gevolg.  
 
Tot volgende week, groetjes Sanije en Monique  


