
 

Nieuwsflits  Winnie, week 21     Thema “ Boerderij “ 

Voelen en ervaren 
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! 

 

Verven 
Maandag hebben we een 
varkentje geverfd. Daarna 
mochten de handen lekker vies 
worden. Net zoals de varkentjes 
lekker vies worden in de 
modder. Met onze handen en 
verf hebben we op een groot vel 
papier een modderbad gemaakt 
waar we de varkens later in 
hebben geplakt. 

Eendjes vangen 
We hebben met de kinderen eendjes gevangen. 
Eerst hebben we het liedje van ‘alle eendjes 
zwemmen in het water’ gezongen. Daarna hebben 
we een bak met water gevuld en daar de eendjes in 
gedaan. Alle kinderen kregen een lepel en mochten 
de eendjes daarmee vangen. Wat was dat leuk met 
water spelen.  

 

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. 

Tractor 
Vrijdag hebben we een grote tractor getekend. Deze hebben we ingekleurd 
door watjes in verf te deppen en daarmee in de tractor te stempelen.  
Hierbij hebben we ook steeds benoemd wat ze gingen stempelen. Bijvoorbeeld 
het wiel en de uitlaat. Daarbij hebben we ook besproken waar het voor is. Het 
wiel is rond en is om te rijden.  
Deze activiteit is goed voor de motorische ontwikkeling. 
 
Tot volgende week! 


