
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 26 

       Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni 2019 
 
Project de boerderij; maandag zijn we verder 
gegaan met de ganzen en hebben de kinderen die 
nog een gans mochten knutselen er 1 geverfd en 
gekleurd met wasco.  
Waterpret; maandag en dinsdag was het erg 
warm dus hebben we op het plein verkoeling 
gezocht in de badjes. De kinderen mochten met 
bekertjes etc. spelen in een laagje water.  

Vrij spel; tijdens het vrij spelen dinsdag hebben Lukas en 

Mahir samen een toren gebouwd van click-
it bouwmateriaal en Jayjay en Han hebben 
een lange treinbaan gemaakt.  
Hiep hiep hoera!; donderdag hebben 
we de verjaardag van Yasemine gevierd. 
Zij is 2 jaar geworden. We hebben voor 
Yasemine gezongen en ze mocht haar 
leuke traktaties uitdelen. Van harte 
gefeliciteerd Yasemine!  
Nieuw materiaal; tijdens de 

muzieklessen van Felice wordt er 

regelmatig materiaal aangeboden wat op verschillende 
manieren gebruikt kan worden en wat de kinderen 
uitdaagt om hun fantasie te gebruiken. Donderdag 
hebben we tijdens het zingen op de groep dezelfde 
vilten rondjes gebruikt die we tijdens de muzieklessen 
hebben gezien. De rondjes werden bijv. een paraplu, het 
stuur van de bus, een muur waarachter we verstopt 
zaten en een hoed.  

Muziekles; donderdag was Felice er weer en 

hebben we een generale repetitie gehouden buiten 
op het plein. De liedjes die we samen met Felice 
tijdens het Knuffeltje feest gaan laten zien 
en horen hebben we goed geoefend met 
de bijbehorende materialen.  
Buiten spelen; vrijdagochtend waren 
we weer buiten op het plein te vinden. We 
hebben voornamelijk allerlei kringspelletjes 
gedaan. Zoals "Jan huigen in de ton" en 
"Zigeunerkindje". Bij dat laatste liedje 

mocht elke keer een kindje in het midden van de kring zitten. En als 
laatst een kindje kiezen uit de kring waarmee hij dansen mocht. We hadden grote pret en 

dansten gezellig in het rond. Daarna 
mochten de kinderen vrij spelen met de 
auto's, fietsen en op de glijbaan. 
 
                  Tot volgende week! 
 
 


