
 

 Nieuwsflits Winnie, 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.  

Koeien knutselen; Maandag heeft ieder kind een eigen koe 

geknutseld van een kartonnen bordje. We hebben eerst spelenderwijs 
de “koe" besproken met de kinderen. Wat zegt de koe? Boeeee.. Waar 
woont de koe? Op de boerderij… Wat geeft de koe? Melk… Hoe ziet 
een koe eruit? Na dit allemaal besproken te hebben gingen we aan de 
slag met het knutselen.  
 

Dinsdag; gingen we verder 
met de koe. Nu we weten hoe 
een koe eruit ziet en wat het 

geeft gaan we een stapje verder. De juf een 
hele grote koe op een karton getekend. De 
kinderen mochten de koe gaan stempelen 
met hun handen met zwarte verf. Dit moeten 
de vlekken voorstellen. Van dokters 
handschoenen kreeg de koe zijn uiers. Met 
deze voel activiteit kunnen de kinderen zelf 

ervaren hoe je een 
koe kan melken. De kinderen mochten aan de uiers 
voelen en trekken. Dat was een gekke maar leuke ervaring  
 

Kippen knutselen; We hebben kippen geplakt in verschillende basis vormen 

zoals een cirkel, halve cirkel, driehoek. Tijdens het plakken hebben we alle vormen 
benoemd en geoefend. Deze vormen vormden een grappige kip. Nadat de kippen 
geknutseld waren mochten alle kinderen een kip nadoen. De juf deed het voor en de 
kinderen deden het na. (Tok, tok, tok) Ook zongen we er een bijbehorende liedje 
over de kip. 

 

 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.  

Woordspelletje; Op een speelse manier hebben we de 

kinderen geprobeerd woordjes te leren die je vooral op de 
boerderij tegenkomt. De juf liet plaatjes zien van 
bijvoorbeeld, een stal, varken, hooi, zon en vlinder. De 
kinderen mochten de woordjes na zeggen en wijzen op de 
plaatjes. Zo proberen we de woordenschat te vergroten 
van de kinderen. 
 

Tot volgende week! 


