
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 15 

                                    Maandag 8 april  t/m vrijdag 12 april 2019 
 
Project Pasen: In de aankomende weken 

staat het thema Pasen centraal. De kinderen gaan 
een leuke paasattentie maken om mee naar huis 
te nemen. Het paasthema met alle bijbehorende 
vrolijke kleuren en verschillende materialen zoals 
paaseitjes, veertjes, takjes en dieren is uitermate 
geschikt om ontwikkelingsstimulerende spelletjes 
en activiteiten mee te verzinnen. De Boris groep 
leert spelenderwijs het verschil tussen hard en 
zacht door te voelen of wordt geprikkeld door een 

“eitje weg en weer terug” spelletje. De Winnie kinderen gaan eitjes zoeken en sorteren de eitjes op 
kleur of grootte tijdens een liedje of versje.  En bij Baloe gebruiken we paaseitjes om te oefenen met 
tellen en kleuren. We lezen voor uit de boekjes  “Boer Boris en de eieren - Ted van Lieshout & Philip 
Hopman” en “Kaatje viert Pasen – Liesbeth Slegers” en knutselen. We sluiten het thema af met een 
gezellige paasbrunch op donderdag 18 april.  
Dinsdag hebben we een paasei geknutseld. Eerst hebben we liedjes geleerd over de paashaas (“Ik 
zag twee hazen vlak voor Pasen” en “Daar komt Peter Paashaas aan”) Tijdens het zingen mochten 
de kinderen en eitje in het mandje van de 
paashaas doen. Daarna hebben we onze 
paaseieren versierd met wasco krijtjes  en 
papier snippers.  Woensdag hebben we 
paashaasoren gemaakt en dit keer 
hebben we met kleurpotlood gewerkt. 
Donderdag hebben we geoefend voor de 
kleine koningsspelen met plastic eitjes en 
lepels. En we hebben een kleuren sorteer 
spelletje gedaan waarbij er voorwerpen in 
de zaal gezocht moesten worden die de 
zelfde kleur hadden als de zak waarin ze 
werden verzameld. 

Muziekles; Juf Felice was er afgelopen donderdag niet dus hebben we 
zelf een muziekles verzonnen. Net als bij de lessen van Felice hebben we 
de les geopend en afgesloten met een namenliedje. We hebben 
getrommeld tijdens het zingen en met linten hebben we regen nagedaan. 
En we hebben hard gezongen voor clowntje Tiereliet zodat hij zich aan ons 
liet zien. 
Hiep hiep hoera!; Dinsdag hebben we de verjaardag van Mika 
gevierd. Mika is vier jaar geworden en gaat naar school. We hebben voor 
hem gezongen en hij mocht trakteren. Gefeliciteerd Mika! 
Kleine koningsspelen; De koningsspelen is een landelijke sportdag 
voor alle basisschoolleerlingen. Die dag organiseren scholen sportieve 

activiteiten voorafgegaan door een gezamenlijk gezond ontbijt. Elk jaar wordt er speciaal voor deze 
dag een kinderen voor kinderen koningslied geschreven. Dit jaar is dat de “Pasapas” waarmee de 
kinderen dansend en zingend de dag starten. In aangepaste vorm doen veel kinderdagverblijven hier 
aan mee (de z.g. kleine 
koningsspelen). Vrijdag zijn we na het 
gezamenlijke fruitmomentje naar het 
plein gegaan waar de juffen een 
parcours van verschillende spelletjes 
hadden klaargezet. De kinderen 
konden o.a. zaklopen, ei racen, 
bowlen en buiten yoga op de matten 
doen. 


