
 
Nieuwsflits  Winnie, week 2   Thema “ WINTER" 

 

Introductie nieuw thema 

Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: Winter. In de winter is 
het heel koud buiten. We denken dan vooral aan schaatsen op ijs en 
sneeuwpret, zodat we sneeuwpoppen kunnen maken. Niet dat het in 
Nederland erg veel voorkomt, maar we knutselen er wel graag mee. Op de 
Winnie groep hebben we deze week volop geknutseld met de kinderen.  

 

IJsberen; op een wit plastic bord 

zijn we aan de slag gegaan met 
watten. De kinderen mochten het 
erop plakken, maar dat voelde wel 
heel gek en de helft bleef plakken 
aan de vingers met behulp van de juf hebben ze de oogjes, 
oren en ook de neus erop geplakt. 

 

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. 

 

Knutselen met basisvormen;  

Donderdag hebben we geoefend met de basis vormen door een mooie sneeuwpop 
samen te stellen uit de vormen zoals cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek. Twee 
cirkels voor de buik en het hoofd, een vierkant en een rechthoek om de hoed te kunnen 
maken en een driehoek als neus. De kinderen mochten alles zelf opplakken op een plek 
waarvan ze dachten dat de vormen hoorden.  
Vervolgens mocht iedereen (of met hulp van de leidster of helemaal zelf) met een stift 
de ogen (stippen zetten) en de knopen (zelf oefenen met cirkels tekenen) op de 
sneeuwpop tekenen. Het resultaat is te bewonderen in de groepsruimte. 

 

Verjaardag; Hoera! Han is 2 jaar 

geworden en dit hebben we 
maandag met zijn alle gevierd! We 
hebben heel hard gezongen voor 
Han. Han had voor alle kindjes een 
traktatie meegenomen. Van harte 
gefeliciteerd!  
 

 

Klimmen en klauteren; Met slecht 

weer buiten kunnen we ons ook prima 
binnen vermaken en vooral op de grote 
speelkussens. We bouwen een indoor 
speeltuin op de gang en zo kan iedereen 

lekker hun energie kwijt door 
te klimmen, klauteren en te 
glijden!  
 

Welkom; Deze week heten we Morris van harte welkom op ’ t Knuffeltje. Veel speel 

plezier! 

 

Tot volgende week! 


