
 

 Nieuwsflits Boris, week: 24 

‘Ik zie, ik zie, wat jij nu ook ziet!’: Deze week hebben we met 

vingerpoppetjes gespeeld. In een gezellige kring heeft de juf langzaam haar 
vingers in zijn zicht gebracht met verschillende vingerpoppetjes erop. Ze 
heeft even gewacht tot de kinderen hun ogen op de poppetjes focust 
hebben. Daarna stelde ze de poppetjes langzaam een voor een voor door 
haar vinger iets naar voren te buigen en hierbij te praten. Toen de kinderen 
leuk en enthousiast gereageerd hebben op de kennismaking, begon de juf 
dan een leuk gesprekje met ze te voeren.   

 

Komt een muisje aangelopen: Regelmatig neemt de juf de tijd om even een 1 op 1 

momentje met één van de kindjes te creëren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als andere 

kinderen op bed liggen. Deze kans benutten wij graag om een band met het kind op te 

bouwen en het kind een fijn en vertrouwd gevoel te geven. Zo heeft juf Monique deze 

week gezellig met Manahil op de mat gespeeld.  “Komt een muisje aangelopen…zo in 

Manahil‘s nekje gekropen!” Het spelletje wordt nog leuker als je af en toe varieert van 

‘looproute’: ga de ene keer van de voetjes, via het buikje naar boven en de andere keer 

van de handjes via de armpjes naar de hals. Succes gegarandeerd!  

Thema 

Vaderdag: Deze 

week zijn we druk bezig geweest met het 

maken van Vaderdag cadeautjes; de 

baby’s hebben naast het Vaderdag cadeau 

ook een mooie knutselwerkje voor in de 

map gemaakt.  

 

Boekje voorlezen: Donderdag hebben wij een 

boekje voorgelezen “Mijn papa”.  Isaak, Leonora, 

Matilda, Manahil en Zoë hebben genoten van een 

leuk voorleesmomentje.  

Nieuw vriendinnetje: Vanaf deze week hebben 

we een nieuw vriendinnetje op de Boris groep. Zij 

heet Aanya en ze zal op alle dagen van de week 

behalve donderdag bij ons komen spelen. Welkom op ’t Knuffeltje lieve Aanya. Wij wensen je veel speel plezier.  

Muziekles: Donderdag was juf Felice er 

weer. We hebben weer heel hard geoefend 

voor het feest van zaterdag 6 juli. We gaan 

nog helemaal niet vertellen wat we gaan 

doen maar we kunnen wel al zeggen dat de 

kinderen de liedjes al goed beginnen te 

herkennen en ze doen enthousiast mee 

tijdens de oefensessies. Wij kunnen niet 

wachten tot het feest. Jullie komen toch 

ook? 

Groetjes, Sanije en Monique  


