
 

Nieuwsflits  Winnie, week 3   Thema “ winter “ 

Knutselen;  
Maandag hebben we met de kinderen wanten geknutseld. We hebben ze beplakt met 
gekleurde stukjes papier. Tijdens het plakken hebben we de kleuren van de snippers benoemd. 
Door het vaak te herhalen leren we spelenderwijs de basiskleuren herkennen. Het zijn vrolijke 
wanten geworden die ons groep een Winterse sfeer geeft. 

 
Buiten spelen;  
Buiten wordt het al erg fris, maar zo nu en dan, 
gaan we nog wel eventjes naar buiten om een 
frisse neus te halen, want dat schijnt wel heel 
gezond te zijn. Dinsdag hebben we dan op de 
kleine glijbaan gespeeld. Cataleya mocht op de driewieler  zitten, 
zodat we haar konden duwen op de fiets. 

 
Vrijdag; schaatsen!  
In de nacht van donderdag op vrijdag had het gevroren. Op het 

plein lag een grote plas, naast de glijbaan. Met zn allen zijn we tot de ontdekking gekomen dat het géén plas met 
water meer was; het water was veranderd in ijs! En ijs bleek hard, koud én glad te zijn! De kinderen die dat graag 
wilden mochten even "schaatsen" op het ijs. Hoe sterk is het ijs eigenlijk? Kan er 1 kindje op staan, of twee of drie? 
Uiteindelijk bij 4 kinderen tegelijk ontstonden er kleine scheurtjes in het ijs en brak de bovenste laag. Maar hé? kijk 
nou; ónder het ijs is nog wel water! En water bleek óók koud te zijn maar niet meer glad en hard. Een hele leuke 
leerzame ontdekking! 

Verjaardag Danuta; 
Hiep Hiep Hoera! 
Donderdag tijdens de muziekles van ju Felice hebben 
we Danuta’s verjaardag gevierd. We hebben natuurlijk 
verjaardagsliedjes gezongen maar ook winterliedjes. 
Danuta had ook 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. Groetjes, Yasemin en Miranda 


