
 

 Nieuwsflits Baloe, week: 20 (Maandag 13 t/m 17 mei 2019) 

Project de Boerderij; Ieder jaar 
vieren we op ’t Knuffeltje feest. Dit jaar zal het knuffeltje feest op 
zaterdag 6 juli 2019 plaats vinden van 10.00 tot 13.00. Voor het 
feest kiezen we ieder jaar een nieuw thema waarmee we in de 
aanloop naar deze leuke dag aan de slag gaan. Dit jaar hebben 
we gekozen voor het thema “ de Boerderij”. Samen met de 
kinderen gaan we boerderij dieren knutselen en zullen we 
activiteiten doen waarbij het gebruik van onze zintuigen voorop 
staat. Tijdens de muzieklessen gaan we liedjes etc. oefenen die 
we tijdens het feest aan alle ouders zullen laten horen en zien. Dit 
doen we onder begeleiding van juf Felice.  

Dinsdag hebben we het nieuwe project geïntroduceerd aan de hand van een dierengeluiden 
spel. Welke dieren hoorden we? En 
waar vind je deze dieren? Dinsdag zijn 
we ook begonnen met het eerste 
boerderij dier. We hebben een 
varkentje geverfd. Daarna mochten de 
handen lekker vies worden net zoals 
varkentjes lekker vies worden in de 
modder. Met onze handen en verf 
hebben we op een groot vel papier 
een modderbad gemaakt waar we de 
varkens later in hebben geplakt. 

Donderdag hebben we voorgelezen uit de boekjes  
“ Bobbi op de boerderij” en “ Hoe laat is het op de boerderij”  

Naar buiten; Maandag zijn we gaan wandelen met de bolderkar 
en aan de slinger. We zijn door het Delftse Hout heen gelopen. 
Onderweg hebben we paddenstoelen gezien en een heleboel 
bloemen. De andere dagen hebben we op het plein gespeeld. 
Muziekles; Donderdag was Felice er weer. De muziekles stond ook al een beetje in het teken 
van de boerderij. Eerst kwam het dansende rupsje tevoorschijn. Daarna hebben we een liedje 
gezongen waar steeds een ander dier in voorkwam (koe, paard, gans). We hebben muziek 
gemaakt op de doorzichtige trommels, geluisterd naar de gitaar van Felice en we mochten 
allemaal een stukje op de gitaar spelen.  
 

 


