
 
Nieuwsflits  Winnie, week 6   Thema “ WINTER" 

Peutergym; We zijn de week 

begonnen met een leuke 
sportieve activiteit. We hebben 
de grote speelkussens 
tevoorschijn gehaald en een 
klim en klauter parcours 
opgesteld op de groep. Wat 
vinden de kinderen dit leuk! Ze 
kunnen zich helemaal uitleven 
door te klimmen, klauteren en 
glijden. Dit is meteen een goede ochtend 
gymnastiek voor de kinderen want bewegen is gezond! 

 

Valentijn; Dinsdag zijn we al een beetje 

begonnen met  het thema: Valentijn. Want 14 
februari “Valentijnsdag" is weer in zicht. We 
hebben mooie harten geknutseld en de oudste 
kinderen mochten een mooie hartenbril maken. 
Dat was leuk! 
 

 

Muziekles; Tijdens de muziekles van juf Felice 

hebben we het liedje over papa pinguïn mama 
pinguïn en baby pinguïn gezongen. In dat liedje 
vangen de pinguïns uiteindelijk een lekkere vis. 
Margriet en Ian zongen dit lied heel erg goed mee 
en wisten perfect uit te voeren wat er gezongen 
werd. (Wapperen met de vleugels, wrijven over de 

buik, een duik nemen in het water om de vis te 
vangen).  
Felice had ook stokjes meegenomen waar we 
behalve een mooi ritmisch muziekstuk mee hebben 
gemaakt ook nog een kleine evenwicht oefeningen 
mee hebben uitgevoerd.  Felice zong een lied en de 
kinderen mochten 1 voet op de stokjes zetten en 
deze heen en weer rollen op het ritme.  
Aan het einde van de les mochten de kinderen zelf 
op de gitaar spelen.  
 

Buiten spelen; Er viel 

deze week een hele 
hoop regen dus hebben 
we weinig buiten kunnen spelen. Maar toen de zon een dagje wel scheen 
zijn we op het plein spelletjes gaan spelen. Het spel schipper mag ik 
overvaren blijft favoriet. 

Boekje lezen; Vrijdag hebben we een gezellig leesmoment gecreëerd 

op de Winnie groep. We hebben het boek Eric Carle’s ‘Dieren ABC’  
voorgelezen. Daar kwamen allemaal dieren in voor waarbij de eerste letter van het dier centraal stond. 

Samen hebben we de plaatjes bekeken en de dieren benoemd zoals de Papagaai en dat is ook de 
P van Petru. En de Flamingo heeft 
dezelfde letter als Fadh. De Muis is de 
M van Morris en Muadh. 
 

Spelen; Tijdens het vrij spelen 

vermaken de kinderen zich vooral met 
de grote blokken, auto’s en de houten 
treinbaan     

Tot volgende week! 


