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              Maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 2019 
 

Project de boerderij; Maandag hebben we een 
kuiken geknutseld. Met stukjes crêpe papier die de 
kinderen zelf moesten scheuren hebben we het 
kuiken versierd. Daarna mochten er pootjes en een 
snavel worden opgeplakt. Na het knutselen mochten 
de kinderen kiezen of ze samen met de juf een 
boerderij wilden bouwen of met de boerderij ontdek 

bak wilden spelen. Dinsdag hebben we geluisterd naar en 
gedanst op verschillende boerderij en dierenliedjes. Donderdag 

hebben we een boekje bekeken en voorgelezen over 
machines en andere hulpmiddelen die je op de 
boerderij tegen kan komen zoals een tractor, 
hooivork, maaimachine.  
Naar buiten; Dinsdag hebben we op het plein 
verschillende overloop spelletjes gedaan (“schipper 
mag ik over varen” bijv.) Woensdag hebben we na 
het fruit eerst gedanst. Omdat het een beetje raar 
weer was hebben we snel onze schoenen en jassen 

aangedaan om te gaan wandelen. We hebben 
de nieuwe juf (Denise) de wijk laten zien. We 
zijn ook heel veel tegen gekomen onderweg. 
We hebben de vuilniswagen gezien, heel veel 
vrachtwagens en bussen. De kinderen keken 
hun ogen uit. Ook vertelde sommige kinderen; 
“Hee, hier woont mijn oma”, “hee, hier woon ik 
vlakbij”, “hier rijd ik altijd met mama”. Heel leuk 

dat de kinderen het herkennen. Terug op 't Knuffeltje 
hebben we lekker boterhammen gegeten want van al 
dat wandelen hadden we hele erge trek gekregen. 
Vrijdag hebben we naar aanleiding van ons project "de 
boerderij" een bezoekje gebracht aan de 
kinderboerderij. We zijn in de stal naar de varkens 
wezen kijken, langs de paarden en de kippen gelopen 

en als laatst hebben we de konijnen geaaid. 
Muziekles; Donderdag hebben we tijdens de muziekles van juf Felice de liedjes die we 

tijdens het knuffeltje feest gaan laten zien al goed geoefend. We hebben daarnaast ook een 
liedje gezongen over onze duim die steeds verdween. Er kwam een schaapje achter een 
blad tevoorschijn. Met linten hebben we ons verstopt, gezwaaid en gezongen over “de 
kippen op stok”. En we hebben geluisterd naar een liedje wat Felice op haar fluit voor ons 

heeft 
gespeeld.  
 
 
Tot 
volgende 
week! 
 
 

 

 


