
 

Nieuwsflits  Winnie, week 18   Thema “ Moederdag " 

    

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 Boris groep 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 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). 

Muziekles; Omdat juf Felice nog met vakantie is hebben we deze 

week weer zelf muziekles gegeven. We begonnen alle kinderen te 
begroeten met Bert de beer. Dit is het vriendje van Bruno de beer en 
komt gezellig mee doen als Bruno de beer er niet is :) We zijn 
begonnen met alle bekende klap liedjes en hebben we met de muziek 
eitjes geschud. Daarna hebben we getrommeld met de stokken en 
gedanst met de linten. Van hoog naar laag en gedraaid in de rondte. 
Als laatst hebben we Clowntje tiereliet erbij gehaald en het liedje 
gezongen wat er bij hoort. "Ik ben Clowntje Tiereliet, je hoort me wel 
maar je ziet me niet. Willen jullie mij toch even zien.. klap in je handjes 
dan kom ik misschien" daarmee hebben we ook gelijk het kiekeboe 
spelletje gespeeld. Het clowntje kan zich namelijk verstoppen als je 
aan het stokje trekt. 
 

Knutselen; Speciaal 

voor Moederdag zijn 
we deze week volop 
aan het knutselen 
geweest. We hebben 
mooie hartjes geplakt 
en bloemetjes 
getekend, die de 
Winnie groep mooi 
versieren.  

 

Tot volgende week! 

 


