
 

Nieuwsflits Boris, 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.  

 

Maandag: verven; Vandaag hebben we met roze verf geverfd. We mochten met 

onze handjes een grote roze vlek creëren op een vel wit papier. Nadat de juf er 2 ogen en  
een neusje op had geplakt. En toen zag het er uit als een varken voor het nieuwe thema de 

boerderij. 
 

Welkom Eden en Isaak! 
Deze week hebben wij 2 nieuwe vriendjes mogen verwelkomen op de Boris 

groep, t.w. Isaak en Eden. Wij wensen jullie veel speelplezier op ’t Knuffeltje😊 

 

 

Woensdag; 

Ontwikkeling- 

tijgeren: Door naar een 

voorwerp toe te tijgeren 
leert de baby afstanden 
begrijpen en wordt zijn 
diepteperceptie verder 
ontwikkeld. Je kan dit stimuleren door zijn favoriete speelgoed 
of knuffel net buiten zijn bereik te leggen en hem aan te 
moedigen om erop af te gaan. Dit oefenen wij regelmatig op de 
Boris groep. Bas vindt het erg leuk om te doen en dat gaat hem 
erg goed af. Hij tijgert heel de zaal af als hij iets interessants 
ergens ziet liggen. Goed zo! 

 

 

Donderdag; 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.  

 

Boerderij; Thijs vond het erg leuk om op vrijdag gezellig op de grond met de boerderij 

en de boerderijdieren te spelen. De juf heeft de dieren steeds benoemd en de bijhorende 
geluidjes nagemaakt. 
 
Tot volgende week! 
  
 
Sanije en Monique  


