
 

Nieuwsflits  Winnie, week 17   Thema “ KONINGSDAG " 

    

Project Koningsdag; 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 kinderen van de Baloe 
groep 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 
Baloe groep 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. 

 

Knutselen; Deze week heeft omtrent het project Koningsdag een 

aantal knutsel activiteiten plaatsgevonden.  
De kinderen hebben de koning geknutseld. Ze mochten zelf de 
koning in elkaar zetten d.m.v. de ogen, neus, mond en zijn kroon te 
plakken. Woensdag hebben we samen met Faris, Ruben, Ava, 
Han en Varia koningshoedjes gemaakt. Op de voorkant hebben ze 
tekeningen gemaakt en op de achterkant hebben we de Nederlandse vlag 

geverfd. Dit vonden de kinderen heel leuk om te doen. 
Donderdag hebben we een mooie vlag beplakt. Michairo, 
Elin en Alessandro mochten de rode, witte en blauwe 
gekleurde papiertjes opplakken op de juiste plek. 
Tegelijkertijd hebben we de kleuren van de Nederlandse 
vlag benoemd en geoefend. 
 

Uitstapje; Vrijdag zijn we op stap geweest naar de 

bibliotheek samen met de Baloe en de Winnie groep. De 
Winnie kinderen hebben in de bolderkar gezeten. In de 
bibliotheek hebben we een boek opgehaald voor ons 
aankomende thema. Onderweg hebben we een lekker 
koekje gegeten en zwaaiden we naar de eendjes die heerlijk 
lagen te slapen. 
 

Tot volgende week! 


