
 

Nieuwsflits Boris april 2019 
  

Vrijmarkt: Zaterdag 27 april 2019 viert het hele land koningsdag. 

Op t’ Knuffeltje stond het koningsdag thema dan ook de hele week 
centraal. In de hal hebben we een vrijmarkt gecreëerd  waar alle 
groepen gebruik van hebben gemaakt. De oudere kinderen van de 
konden spullen aan elkaar verkopen en zo de gebeurtenissen die 
op een echte vrijmarkt plaats vinden naspelen. Het naspelen en 
navertellen van gebeurtenissen is een manier waarop kinderen 
inbeeldingsvermogen en communicatieve vaardigheden oefenen 
(rollenspel). De kinderen van de Winnie en Boris groep konden op 
de kleedjes voelen aan de verschillende materialen die daar waren 
uitgestald. Het “geld” wat de Baloegroep gebruikte om spullen te 
kopen kon door de Winnie kinderen ook worden gebruikt om 
kettingen en armbanden mee te maken om op de vrijmarkt te 
verkopen. 

Hiep hiep hoera: Vrijdag 

vierde Thijs zijn 1ste 
verjaardag. We hebben in de 
kring heel hard voor hem 
gezongen. Thijs heeft mooie 
traktaties mee genomen voor 
de kinderen en voor de juffen 
iets lekkers. Van ’t Knuffeltje 
kreeg Thijs een 
indrukwekkende 
verjaardagmuts en een mooie 
Nijntje boek. Thijs van harte 

gefeliciteerd!  
 
Muziek: Deze week was juf Felice vrij dus hebben wij zelf muziekles gehouden, dit keer met 
behulp van een muziekbox. In het 
ritme van het liedje van Bumba 
hebben wij verschillende 
dansbewegingen gemaakt, zoals met 
de armen zwaaien, klappen in je 
handjes en heen en weer bewegen. 
Bas, Leonora, Manahil en Kubra 
hebben zich goed vermaakt.   
 

Spiegeltje spiegeltje;  

Op vrijdag hebben Jake en Riley op 
de mat voor de spiegel gespeeld. De 
juf zong ons gebruikelijk liedje dat wij 
tijdens de spiegel-activiteit zingen:  
“dit zijn mijn wangetjes, 
en dit is mijn kin. Dit is mijn mondje, 
met tandjes erin. Dit zijn mijn oogjes, m'n neusje en mijn haar. Dit zijn m'n oortjes, 
en nu ben ik klaar”. 
 
Groetjes Sanije en Monique  


