
 Nieuwsflits Boris, week: 29 

Verjaardagsfeestjes  
Deze week zijn Bas en Manahil 1 jaar geworden. 
Dit hebben wij gevierd met alle kinderen in een 
kring. De jarigen kregen een prachtige 
verjaardagskroon en een cadeautje van ’t 
Knuffeltje. We hebben samen in onze handjes 
geklapt terwijl de juffen de bekende 
verjaardagsliedjes zongen. Het was een erg 
gezellig moment. Van harte gefeliciteerd Bas en 
Manahil! 

 

Structuur en Rituelen 

Voor kinderen zijn rituelen en een vaste structuur in de dag erg prettig. Ze weten wat er gaat 

gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Dat geeft ze een veilig en vertrouwd gevoel. Ook 

op ’t Knuffeltje hebben we een vaste structuur en veel rituelen. Hiermee bieden we de 

kinderen houvast en veiligheid. 
Dagritme: op het kinderdagverblijf werken wij met dagritme. We delen de dag op in kleine 
stukjes en dit zorgt ervoor dat de kinderen overzicht krijgen op de vaste routinemomenten. De 
volgorde waarin de activiteiten elkaar opvolgen gedurende de dag is in principe altijd 
hetzelfde. Wij vertellen de kinderen ook steeds wat er straks gaat gebeuren. Zo ontstaat er 
een voor iedereen herkenbare structuur.  
Rituelen: Een dag op ’t Knuffeltje bestaat niet alleen uit een vaste volgorde van routinemomenten maar het barst ook 
van de rituelen.  

✓ We zingen liedjes passend bij de vaste momenten van de dag; 
✓ De manier waarop we naar buiten gaan om te spelen en ook weer naar binnen; 
✓ Het vieren van verjaardagen, met dezelfde volgorde in liedjes, spelletjes, feliciteren en trakteren; 
✓ Verschoonmomenten met een vaste volgorde: uitkleden, schoonmaken, aankleden; ondersteund door de 

woorden van de pedagogisch medewerker; 
✓ Eetmomenten met wachten op de beurt, liedje zingen voordat we beginnen, het samenzitten en rustig samen 

eten. 
Binnen deze voorspelbare vaste structuur, met een hele berg aan rituelen, is er voldoende ruimte voor vernieuwende 
en uitdagende activiteiten. 

 

Boekje voorlezen: Dinsdag hebben wij met Saira, Manahil, Leonora, Bas en Aanya 

een nieuw boekje voorgelezen. De titel van dit boekje was  “Kiekenboe”. Voortbordurend 
op het verhaaltje hebben wij een kiekeboe spelletje direct er achteraan gedaan, waarbij er 
steeds een speeltje onder een doek verdween. Kinderen gingen vervolgens op zoek naar 
het verdwenen speeltje.  

 
 
 
 

Sensorische activiteit en 

muziek maken: verder deze 

week hebben Isaak en Saira 
meegedaan aan een voel-activiteit, 
waarbij zij mochten spelen met een zakje gevuld met 
gekleurd water. Op vrijdag hebben de juffen Naba en Monique 
samen een leuke muziekles voor de kinderen verzorgd. Riley heeft 

ook nog een knutselwerkje gemaakt, namelijk de zomerslippers😊  
 

Thijs loopt!! Sinds vorige week loopt Thijs 

zelfstandig door de zaal. Super goed Thijs!  

 

Gebaren taal: Deze week stond in het teken van het 

gebaar : “Speentje”.  

 
Groetjes, Sanije en Monique  


