
 
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 19 

                                    Maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei 2019 
 

Project  Moederdag; Deze week 
hebben alle kinderen de 
moederdagcadeautjes afgemaakt en mee 
naar huis genomen en was het ook de 
laatste week van ons Moederdag project. 
Dinsdag hebben we een activiteit gedaan uit 
het moederdagproject van de 
kleuteruniversiteit waar we regelmatig mee 
werken. We hebben mama geholpen met de 

was. Met wasknijpers mochten de kinderen de was uit de 
wasmand ophangen aan het was rek. Daarna hebben we 
in de kring een spelletje gedaan met emotiekaarten. Op 
de kaarten stonden gezichten afgebeeld die een 
bepaalde emotie lieten zien. Samen hebben we 
besproken welke emotie dat was, wanneer je dit ervaart  
en hoe je daarmee om kunt gaan (bijvoorbeeld “bang”, 
“blij”, “boos”, “verdrietig”). Woensdag hebben we de tafel 
mooi gedekt voor mama met o.a. een tafelkleed, bordjes, 
bestek. Donderdag hebben we de activiteit over mama’s 
handtas herhaald. Dit keer zaten er nieuwe voorwerpen 
in de tas waar de kinderen aan konden ruiken, voelen en 
luisteren (bijv. aardbeien lipgloss, borstel, waaier, spiegel). Vrijdag  
hebben we een mooie bloem geverfd met onze hand en die versierd 
met onze vingers. 

Naar buiten;  Maandag hebben we 

buiten op het plein een fietswedstrijd 
gehouden. Wie het eerst aan de overkant 
was had gewonnen. Vrijdag hebben we 
spelletjes gedaan op het plein zoals 
"Schipper mag ik over varen" en "Jan huigen 
in te ton" bij dat laatste maakten we een 
grote kring en gaf iedereen elkaar een 
handje en op het einde lieten we ons vallen 
op de grond. Dat was dolle pret.  
Muziekles; Donderdag was Felice er weer. Nadat we Bruno hadden begroet begon de 
les met een schattig rupsje wat op de maat van de muziek tevoorschijn kwam. Daarna 
hebben we een aantal klap liedjes gezongen. Met een groen vlindertje gemaakt van een 
zachte stof hebben we verschillende spelletjes en liedjes gedaan. En tenslotte mochten de 
kinderen liggen onder een lente deken. 

 
Tot volgende 
week! 


