
 
 

Nieuwsflits  Baloe, week 28 
                                      Maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli 2019 
 

Project Zomer; we zijn afgelopen week 

gestart met een nieuw project. In de aankomende 
weken gaan we met de kinderen verschillende 
activiteiten doen die met de zomer te maken 
hebben. We gaan bijvoorbeeld praten en 
knutselen over op vakantie gaan, naar het strand 
en het zomerweer. Dinsdag zijn de oudste Baloe 
kinderen samen met de winniegroep naar de 
bibliotheek gewandeld om boekjes over de zomer 

te halen. Onderweg hebben we naar boten gekeken 
die voorbij kwamen. De jongste Baloe kinderen hebben 
muziek gemaakt. We hebben getrommeld, liedjes 
gezongen voor Bert de Beer en clowntje Tiereliet en 
spelletjes gedaan. Woensdag hebben we 
zomerbloemen geknutseld. Eerst werden onze handen 
omgetrokken en uitgeknipt. Daarna mochten we die 
versieren en op een steeltje plakken. Ik ga op vakantie 

en ik neem mee... 
De zomer vakantie komt 
steeds dichterbij. Wie 

gaat er op vakantie? 
Waar ga je naar toe in de vakantie? 
Wat ga je doen in de vakantie?   
Nadat we vrijdag een gesprek hebben 
gevoerd met de kinderen over de 

vakantie, kwamen er veel antwoorden zoals "ik ga naar het strand!". 
Wat neem je dan mee... natuurlijk een schep en een emmer. Hierna 
zijn we aan de slag gegaan met het knutselen van een schep en een 
emmer. De kinderen mochten de emmer plakken met zelf 
gescheurde stukjes gekleurd papier. En de schep hebben we 

geverfd. 
 
Ontruimingsoefening; donderdag hebben we onze 
jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Alle groepen oefenen 
dan een keer wat we moeten doen in het geval van een 
calamiteit. Dit jaar ging het om een brand bij de voordeur en 
moesten we via de achterdeur naar het plein evacueren. Daarna 
liepen alle groepen naar de afgesproken plek. De kinderen 
hebben het heel goed gedaan!  
 
Fantasiespel; juf Felice was er deze week niet. I.p.v. 
muziekles hebben we met de rode rondjes een fantasie spel 
gedaan donderdag. Eerst hebben we de rondjes gebruikt tijdens 
het zingen van de bekende liedjes uit de lessen van Felice. 

Daarna hebben we ze gebruikt als trommel. En tenslotte zagen we allerlei wilde dieren en 
werden de rondjes een verstop plek zodat de leeuw/tijger/beer etc. ons niet konden vinden. 
 
                                                                      Tot volgende week! 


