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Weekbrief nr.17 23 t/m 27 januari 2023 

 

Activiteiten die we komende week gaan doen:  

 

Aanbod Bijtjes    

Knutselen / activiteiten 

*De Bijtjes hebben deze week kunst gemaakt. Verven met 
Ballen was een groot succes 
 

Voorlezen  

*Het blauwe paard van Eric Carle 
 

Bewegen 

*Spelen met de grote en kleine ballen 
 

Woordenschat 

*het paard – de koe 
 

Aanbod Vlinders & Libellen    

Knutselen / activiteiten 

*Ik ben in beeld! Eerst gaat de PMer laten zien wat een 
beeld (foto) is. Waar is een beeld van gemaakt? Daarna 
gaat de PMer zelf stil staan in een bepaalde positie als 
beeld. De kinderen doen de PMer na.  
 
*Met klei mogen de kinderen zelf hun eigen beeld maken 
en versieren met knoopjes in allerlei kleuren.  
 

Zingen 

*Ik ben een echte kunstenaar van Dirk Scheele (YouTube)  



 
 

 

Voorlezen  

* Het blauwe paard van Eric Carle 
 

Bewegen 

*De kinderen lopen bij voorkeur door de binnentuin. Mocht dit 
qua weer niet kunnen dan is het speellokaal of het eigen lokaal 
het alternatief. De PMer heeft een trommel, zodra zij hierop 
slaat mogen de kinderen stilstaan als een beeld.  

 

Woordkaarten 

*het beeld – de armen – stilstaan – de hand – nadoen – de 
kunstenaar. 

 

Tellen 

*Tellen van voorwerpen die passen bij het thema 
 

Overig 

Nationale Voorleesdagen 
Op woensdag 25 januari starten we met de Nationale Voorleesdagen.  
Die dag mogen de kinderen en leidsters in hun pyjama/onesie of 
ochtendjas naar de groep komen. De peuters krijgen een 
voorleeslunch.  
Op donderdag 2 februari sluiten we de Voorleesdagen af met een 
spetterend voorleesfestival. We krijgen verschillende gastlezers. 
Hoe leuk is het dat kinderen een keer door iemand anders wordt 
voorgelezen dan hu eigen meester, juf of leidster. Het tijdstip van 
het Voorleesfestival is 18.00 – 19.00 uur. Nadere informatie volgt 
nog.  
Met vriendelijke groet van de leescoördinatoren KC de Veldkei, 
Bianca, Ingrid en Wilma 

 
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe! 

 

  
 

 


