
 
Nieuwsflits  Winnie, week 4   Thema “ WINTER" 

 

Sneeuwpop: Yes!  Deze 

week heeft het eindelijk 
gesneeuwd buiten. We zijn 
helaas met de allerkleinste niet 
buiten geweest met de 
sneeuw, maar hebben het wel 
bewonderd door het raam. Wat 
was het mooi! Allemaal witte 
vlokken dwarrelden naar 

beneden. En daarom zijn wij verder gegaan met het knutselen in het 
Winterse thema. We hebben mooie grote sneeuwpoppen geknutseld. 
Samen hebben we de ogen, wortel voor neus en zijn hoed erop 
geplakt. Tijdens het opplakken hebben we alles benoemd en het liedje 
“Dag meneer de sneeuwman" gezongen. 
De oudste kinderen mochten wel naar buiten samen met de Baloe 
groep. Binnen korte tijd was het hele plein wit. Brr wat is dat koud en 
nat maar ohh zo leuk! Al heel snel ontstond er een mini sneeuwballen 
gevecht tussen kinderen onderling én de juffen! Dolle pret!  
 
Op woensdag was de sneeuw al zo goed als weg, maar waren er 
delen van het plein 
veranderd in een kleine 
ijsbaan. Met de handjes 
op de rug en goed buigen 
door de beentjes hebben 

we de "Elfstedentocht " geschaatst. 
 

Wintermuts: Bij sneeuw 

en koud weer buiten hoort 
natuurlijk warme kleding en 
als je naar buiten gaat moet 
je wel je Wintermuts op. Na 
de wanten hebben we ook een Wintermuts geknutseld. Deze mochten de 
kinderen zelf met een kwast verven. 
 

Kinderboerderij: We hebben weer eens een uitstapje gemaakt naar 

de kinderboerderij! We zijn langs alle dieren gelopen, zoals de paardjes, 
ezels, vogels en konijnen. Dat was weer leuk!  
 

Verjaardag: Hoera! Morris is jarig en dat vieren wij! Vrijdag 

hadden we feest op ’t Knuffeltje. Morris is 2 jaar geworden! 
Hij kreeg een mooie verjaardagmuts op en we hebben heel 
hard gezongen voor hem. Morris had voor alle kinderen een 
mooi traktatie en gebak voor de juffen. Bedankt lieve Morris 
en van harte 
gefeliciteerd!  
  

Tot volgende week! 


