
 

Nieuwsflits  Winnie, week 15   Thema “ PASEN " 

    
 

Project Pasen; Maandag 

hebben we het project Pasen 
geïntroduceerd door het verhaal 

"Paaseieren" van Dikkie Dik voor te lezen in de 
kring. Daarna zijn we aan de slag gegaan met 
Paaseieren versieren. 
De Kinderen vinden het geweldig om te verven. 
Daarom proberen we te variëren met verven door 
gebruik te maken van verschillende technieken en 
materialen. Zo hebben we voor ons thema Pasen, Paaseieren geverfd met sponsen. We hebben de spons 
eerst in de verf gedompeld en daarna de Paaseieren mee gestempeld.  

 

Blokken bouwen; In ieder kind schuilt een bouwer. Op de Winnie groep 

houden we van bouwen. Bouwen met de grote blokken en bouwen met de 
kleine blokken. Het bouwen met blokken vergroot je verbeelding en 
creativiteit. Door te bouwen en er over te communiceren wat je gaat bouwen 
leren kinderen zich spelenderwijs uitdrukken. Bij het bouwen komen de 
kinderen in aanraking met concepten, zoals vormen, aantallen, schatten, 
passen en meten. Bouwen vergt ruimtelijk inzicht. De kinderen kunnen al 
een hele hoge toren bouwen door de houten blokken op elkaar te stapelen. 
En als de toren omvalt hebben ze de grootste pret! 

 

Muziekles; Donderdag had 

juf Felice een dagje vrij dus 
hebben we zelf de muziekles 
gedaan. Bruno de beer was 
er natuurlijk ook niet maar de 
paashaas kwam elk kindje 
een handje geven. We 
hebben gezongen, gedanst 
en muziek gemaakt. Het was 
een andere maar leuke les. 

Uitstapje; Vrijdag hebben we een wandeling gemaakt 

naar de kinderboerderij. Onder weg hebben we gezellig 
liedjes  gezongen. Aangekomen bij de boerderij zijn we 
eerst de konijntjes gaan begroeten, daar liepen 2 
konijntjes los. Wij mochten gezellig de konijntjes aaien. 
Ook hebben we de varkens, geiten, kippen en de paarden 
begroet. 
 

 

 

 

 

 

 

Welkom; Deze week mogen wij twee vriendjes verwelkomen op de 

Winnie groep. Wij wensen jullie veel speel plezier Izar en Ali Riza! 

 

Tot volgende week! 

 


