
 

 Nieuwsflits Boris, week: 21 (Maandag 19 t/m 24 mei 2019) 

Project de Boerderij;  

Boekje voorlezen : maandag hebben we een boekje 

voorgelezen van Dribbel op de boerderij. We hebben alle dieren 

benoemd en geluiden erbij 

gemaakt.  

Blokken bouwen Wij 

bouwen graag op de Boris 

groep. Met deze zachte stoffen 

blokken ontdekt de baby 

vormen, cijfers, dieren en nog veel meer. Elk blok heeft weer een andere 

textuur en een ander mooi patroon. Ook is er een schattig spiegeltje. 

Leonora, Isaak, Manahil en Eden hebben met de juf een toren gebouwd.   

Voelbak in thema boerderij: 

Voor het thema Boerderij hebben we een grote bak samengesteld met 

hooi, stro, mais, diertjes en tractoren. Dit is de boerderij. De kinderen 

kunnen er heel fijn mee spelen. Het voelen aan hooi, stro en mais is al 

super interessant, maar het spelen met de tractoren en de diertjes 

tussen de hooi is ook erg leuk. Gedurende de hele week hebben we 

de bak af en toe erbij gehaald en dat gaan we zeker nog veel vaker 

doen. De kinderen krijgen er 

geen genoeg van! 

Muziekles: Donderdag was juf 

Felice er weer samen met Bruno 

de beer.  Na een voorstel rondje 

hebben we een kiekeboe spelletje gedaan. Daarna hebben we een 

liedje gezongen waarbij de kindjes in de handjes moesten klappen 

en als het liedje over was meteen stil moesten zijn. Juf Felice had 

ook nog een kip met rammelende eitjes meegenomen. Deze 

knuffel kip liet bij alle kinderen een eitje vallen waarmee de 

kinderen op het ritme van de muziek mochten rammelen.  

Nieuw vriendje: Deze week hebben wij Stijn welkom 

mogen heten op de Boris groep. Stijn is het broertje van Elin. 
Welkom op ’t Knuffeltje lieve Stijn; wij wensen jou veel speel 

plezier😊 
 

Spelen: Matilda en Isaak 

hebben elkaar opgezocht om gezellig 

naar de liedjes uit het muziek-boek te 

luisteren.  

 

Tot volgende week! 

Sanije en Monique 


