
Boerderij feest op ‘t Knuffeltje
Op zaterdag 6 juli jl. was het weer zover, 
het zomerfeest en het hoogtepunt van 
het jaar op kinderdagverblijf en BSO 
’t Knuffeltje. Ieder jaar organiseert ’t 
Knuffeltje een groot feest voor alle 
kinderen en ouders met heerlijke hapjes, 
activiteiten en een speciaal muzikaal 
programma door de kinderen. 

Het was een zomers spektakel met de 
kinderen in de hoofdrol. De ouders werden 
meegenomen in de wereld van ’t Knuffeltje 
en konden samen met de opa’s, oma’s, 
broertjes en zusjes vol trots alle werkjes 
van de kinderen bewonderen en samen 
deelnemen aan de activiteiten.

De kinderen en de leidsters hadden ’t 
Knuffeltje met prachtige decor stukken 
omgetoverd tot een echte boerderij. En 

bij een boerderij horen natuurlijk ook 
boerderij dieren. De pony’s en konijnen van 
stadsboerderij BuytenDelft maakten een 
geweldige entree om een aftrap te geven 
aan het feest. Zij waren deze keer te gast 
bij ’t Knuffeltje in plaats van andersom. 
Wat hebben de kinderen toch genoten 
van de mooie pony’s die zich graag lieten 
borstelen en de lieve konijnen die heel 
graag geaaid werden.
Nadat de boerderijdieren enthousiast 
werden uitgezwaaid, was het tijd voor  
het muzikale hoogtepunt van de dag. 
De muziek juf van ’t Knuffeltje riep via 
een oortje alle kinderen en ouders op 

om bijeen komen. Deze keer mochten 
de ouders actief participeren in de van 
de nieuwsbrieven bekende muziekles van 
hun kinderen. Ze werden meegenomen in 
het interactieve verhaal over de boerderij. 
Er werd gezongen, gedanst en naar een 
verhaal geluisterd. De ouders namen hun 
kinderen bij de hand en hielpen hen door 
de verlegenheid heen. De trotse juffen 
keken toe.
De kinderen worden op ’t Knuffeltje 
wekelijks meegenomen op een muzikale 
ontdekkingsreis waarin leren en spelen 
volledig hand in hand gaan. Tientallen 
creatieve spelvormen en rammelaars, 
dansdoekjes, ritmestokjes, trommels 
maar ook dozen en blokken zorgen het 
hele jaar door voor uitdagend spel (boek: 
Muziekkwartier, ontwikkelingsgericht muziek 
maken in de kinderopvang).

De spetterende ochtend werd 
traditiegetrouw afgesloten met een over de 
top taart in het thema Boerderij van Dick 
Bruna. 

Kinderdagverblijf en BSO ’t Knuffeltje 
is een leuke en betrouwbare partner in 
opvoeding van uw kind:
-   Aparte babygroep
-  Thema’s en projecten
-  Muziekles en leuke extra’s 
-  Flexibel en op maat
-  Geweldig team

Er zijn nog plekjes beschikbaar.
Bent u nieuwsgierig geworden?  
Bel en kom langs!
Tel. 015-2141470 / www.knuffeltje.net
Of stel je vraag via info@knuffeltje.net


