
 
 

Nieuwsflits Boris 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 en 
Boris  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). 
 
Baby gebaren : Al ver voor de baby zijn eerste woordjes duidelijk zegt kun je communiceren door 
babygebaren. Zo krijg je beter contact en inzicht in zijn wereld. Bas, Kubra en Fahd hebben op 
woensdag het woordje ‘mama’ geleerd.   

 
Knutselen; Deze week zijn we druk bezig geweest 
met het knutselen van mooie Moederdag cadeautjes. 
Alle kinderen hebben iets moois gemaakt. Bas heeft 
daarnaast een kleurplaat voor in zijn map gemaakt.  
 
 
 
 

Poppenkast: Met gebruik van de handpoppen van 
een bever en een ooievaar hebben we een 
poppenkast gespeeld samen met Riley,Matilda en 
Kubra. Daarna hebben we nog even geknuffeld 
met de handknuffels. 

 

Muziekles:  
Donderdag kwam juf Felice weer. Ze had deze keer een rups mee die erg nieuwsgierig was naar alle kinderen. 
De rups was meteen een groot succes onder de kinderen. Daarna hebben wij een kiekeboe spelletje gedaan, 
waarbij de kinderen even onder een lichtdoorlatende doek verdwenen. Het was weer erg leuk.  
 
  Tot volgende week groetjes Sanije en Monique  

 


