
 
Nieuwsflits  Boris,  week 3  
Verjaardag; Hoera! Fahd is 1 jaar  

geworden en dit hebben we  
maandag gevierd! We  
hebben heel hard gezongen voor   
Fahd. Fahd had voor alle kindjes een  
traktatie meegenomen. Van harte  
gefeliciteerd met je 1e verjaardag lieve 
Fahd. 

 

Verstoppertje  met Woezel; Beleef urenlang speelplezier met 

Verstoppertje Spelen. Verstop het speelfiguur ergens in de Borisgroep,druk 
op het knopje en om de 10 seconden word er iets geroepen. 'Ik ben hier'!  
De Baby’s  gaan driftig op zoek, wat tot groot plezier leidt. Waar vinden hun 
het bekende speelfiguur? Verstoppertje spelen verveelt 
nooit. 

 
Verjaardag 

Zoë ; 

Hoera! Zoë is 
1 jaar geworden. Dit hebben wij op donderdag 
gevierd. Wij hebben een gezellig verjaardagsfeestje 
voor Zoë gehouden met veel liedjes en muziek 
instrumenten. Zoë mocht muziek maken op de 
trommel. Dat was natuurlijk dikke pret. Alle 
kinderen kregen een mooie traktatie mee naar huis van Zoë. Nog van harte gefeliciteerd lieve Zoë! 

 
Pinguïns; Woensdag hebben we een pinguïn beplakt met kleine stukjes 

papier. Eerst lijm erop en dan een stukje papier  
erop. Het was soms wel lastig om de stukjes te laten zitten.  
Want eraf trekken is ook erg leuk. 

 
Hiep Hiep Hoera! 
Donderdag hebben we Danuta’s verjaardag gevierd. We hebben 

natuurlijk verjaardagsliedjes gezongen maar ook winterliedjes. Danuta had een 
leuke, winterse traktatie voor de kinderen: een sneeuwpop knuffel. Natuurlijk heeft 
elke groep ook wat moois geknutseld voor Danuta. De Boris en Winnie kinderen 
hebben met hun hand afdruk een kameel gemaakt waar een koning op zit ( Danuta is 
met 3 koningen jarig). We hebben allemaal erg genoten van het feestje. 

 

Sensorische activiteit met slagroom; 
De vijf zintuigen: horen, voelen, proeven, ruiken en 
zien zijn voor kleine kinderen de manier waarop ze de 
wereld om zich heen kunnen ervaren. Kinderen leren 
door spelenderwijs te doen. Een plaatje van een 
slagroom leert je kind niet veel. Veel leuker is het als 
je kind de slagroom kan proeven, voelen, ruiken en 
misschien wel kan horen! Voor ons is het heel vreemd 
om te luisteren naar slagroom, maar als je slagroom 
eet geeft dat wel een ander geluid dan bijvoorbeeld 

een boterham. Zo leert je kind dus wat slagroom is en waarin deze verschilt van bijvoorbeeld een koekje. Wij 
hebben de kinderen voornamelijk lekker hun gang laten gaan met de op een schone tafelblad gespoten slagroom.  

 
Tot volgende week groetjes Sanije en Monique  


