
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 18 

                                    Dinsdag 29 april  t/m vrijdag 3 mei 2019 
Project Moederdag; Deze 
week zijn we gestart met het 
thema ‘Moederdag’. Alle groepen 
zijn aan dit thema begonnen met 
het aanbieden van het boekje 
“Anna en haar lieve mama” 
(Kathleen Amant). De activiteiten 
die we met de kinderen hebben 
gedaan stonden allemaal in het 
teken van Moederdag zoals het 

leren van versjes, knutselen en muziekles. Naast het 
boekje over Anna hebben alle groepen een activiteit over 
“mama’s handtas” op eigen niveau uitgevoerd. De 
Borisgroep heeft kunnen voelen aan de materialen die uit 
mama’s handtas tevoorschijn kwamen en zo het verschil 
tussen bijv. hard, zacht, ruw en glad kunnen ervaren 
(zintuiglijk waarnemen). De Winnie kinderen mochten 
voelen en samen met de juf benoemen (woordenschat) 
wat ze zagen. En bij Baloe zijn we opzoek gegaan naar 
spullen die in mama’s handtas thuis horen en hebben we 
de tas gebruikt om boodschappen te doen voor mama 

(rollenspel, woordenschat).  
 
Maandag hebben we een 
muziekles gegeven die begon 
met een dansend poppetje die 
zich verstopt had onder een 
doek. Op de maat van 
klassieke muziek kwam het 
poppetje tevoorschijn met een 
bloem in zijn hand. Voor wie 
zou de bloem zijn? Voor mama 
misschien? Daarna hebben we 
muziek gemaakt met trommels 
en zijn we geëindigd met het 
parachute kleed.  We hebben die dag ook geknutseld en met verf een bos bloemen 
geschilderd voor mama. Dinsdag hebben we na het voorlezen over Anna en haar mama een 
liedje geoefend van Dirk Scheele over Moederdag. Met trommelstokjes 
hebben we mee getikt op de maat van de muziek.  
 
Donderdag zijn we al een beetje begonnen aan de moederdagcadeautjes 
die de kinderen volgende week mee naar huis nemen. Maar dat blijft 
natuurlijk nog een verrassing.  
 
Hiep hiep hoera!; Vrijdag hebben we afscheid genomen van Mika. Hij 
wordt 4 jaar en gaat naar de basisschool. We hebben voor Mika gezongen, 
hij kreeg een feestmuts op en mocht een cadeautje uitzoeken. Mika had voor 
ons leuke traktaties meegenomen. Dag Mika! Heel veel plezier op school! 
 
Tot volgende week!  


