Thema april: Lente en Circus
Reuzengroep
Week 14 : Vlinder schilderen Grove motoriek oefenen
We gingen met de kindjes aan tafel zitten en dan mochten ze een mooie vlinder schilderen.
Maar we hadden het natuurlijk wel extra moeilijk gemaakt om een voorbeeld vlinder te
maken met allerlei kleurtjes en deze moesten ze proberen om precies na te schilderen in
dezelfde kleuren. Hierbij zag je dat de grote kinderen al heel goed en veel kleurtjes wisten te
benoemen en ook de goede kleur verf pakten. Het was wel moeilijker om soms de vleugel in
dezelfde kleur te schilderen. De kleinere kindjes keken goed na wat de andere kindjes deden
en probeerde het na te doen.
Week 15: Het kuiken naar mama kip brengen Cognitieve ontwikkeling
We hadden een werkblad met daarop een kuikentje die de weg naar moeder kip nog moest
vinden, deze moesten de kindjes dan zoeken door met een lijntje het kuikentje naar de
moeder kip te tekenen. Natuurlijk deed de juf het eerst voor en mochten ze daarna zelf
proberen. Hier zag je ook dat sommige al heel goed wisten wat er bedoeld werd en
probeerde ze echt heel goed om het lijntje door te trekken. Anderen vonden het leuker om op
het papier te tekenen. Dat mochten ze sowieso na het trekken van het lijntje het werkblad
mooi kleuren.
Week 16 : Een circustent maken Grove motoriek oefenen
Lekker knutselen met z’n allen. We hadden een circustent gemaakt(mochten ze zelf de kleur
tent kiezen) en daarin mochten ze allerlei circusmensen en dieren inplakken en kleuren. Ze
vonden dit heel leuk om te doen. Vooral het opplakken van de diertjes in de tent was erg
leuk. Ze konden al heel veel dieren benoemen. De mensen die in het circus werkte was toch
nog heel moeilijk.
Week 17: Clown puzzelen Cognitieve ontwikkeling
Gezellig met z’n allen aan tafel en proberen om de in stukjes geknipte clown weer heel te
krijgen. We legde een voorbeeld al heel op de tafel en toen mochten de kindjes zelf gaan
proberen om de stukjes aan elkaar te krijgen; de clown zijn hoofd, zijn voeten, zijn middel,
broek enz… Daarna als ze het goed geoefend hadden gingen we de clown op een gekleurd vel
papier plakken. En mochten ze de clown nog mooi inkleuren. Ze vonden dit heel leuk om te
doen en vooral het hoofd en de voeten wisten ze al goed waar die hoorde, alleen de armen
en benen waren wat moeilijker bij sommige.

Rick’s feestje
22 april Schaapje knutselen & diertjes kijken: Creatieve + Cognitieve ontwikkeling
We zijn deze thema middag begonnen met het knutselen van een schaapje, het lijfje van het
schaapje werd gemaakt van een wc-rolletje, hier hebben we papier opgeplakt. Daarna was
het tijd voor de wol van het schaapje dit hebben we met watjes gedaan. De kinderen
mochten de watjes uit elkaar trekken en op het lijfje van het schaapje plakken. Maar het
schaapje heeft natuurlijk ook pootjes en een hoofdje nodig. Deze werden ook opgeplakt en
daarna kreeg het schaapje nog een paar ogen.
Na het knutselen hebben we met zijn allen lekker wat gegeten en gedronken. Na het eten en
drinken was het tijd om eens buiten te gaan kijken naar de diertjes. De kleuterklassen van de
klimop waren in de ochtend langs gekomen bij ons om naar diertjes te komen kijken. Er was
een schaap en een lammetje, een schildpad, kuikentjes en een paardje. De meeste diertjes
waren nu al weg, maar de kuikentjes waren er nog, en natuurlijk onze eigen dieren (de
konijnen, kippen en cavia’s) die hebben we nog wat lekkers te eten gegeven.
Dansochtenden
Deze maand hebben we gedanst in het thema Lente en circus.
De eerste les van april hebben we gedanst in het thema Lente…
Het zonnetje scheen lekker en we waren een zaadje in de grond (onszelf heel klein gemaakt) en we
begonnen te groeien en we werden uiteindelijk een mooie bloem, een zonnebloem.
Ook hebben we gedanst als rupsje en aten we ons buikje vol en we werden groter en groter. Ojee
wat gebeurde er toen we gingen rollen en werden we een cocon. In de cocon hebben we even
geslapen en toen kriebelde iets op onze rug en kropen we uit onze cocon…..Ohh wat werden we
prachtige vlinders en hebben heerlijk rond gefladderd en aan bloemen geroken…
In de tweede en derde les stond het circus centraal. Jeetje wat kunnen de kinderen goed
koorddansen….heel secuur over een touw lopen, allerlei trucjes met en zonder een stok, vooruit,
achteruit, knielen, balanceren op 1 been, draaien, en zelfs voorzichtig een sprongetje…Super knap
hoor. Ze hebben gedanst als dressuurpaardjes dat ging ook al goed hoor, benen hoog optrekken en
met het hoofd fier rechtop. We hebben er een klein dansje van gemaakt en wat ging het gelijk.
Toen werden ze clowns, gek lopen met voeten naar buiten,
gekke bekken trekken, vallen, verschillende instrumentjes
spelen (alsof) en het werden echte clowns met rode neusjes
en mooie ogen en wangen…schminken….prachtig!!
Ook hebben we als leeuwen gedanst, heel
gevaarlijk….kunstjes met hoepels gedaan…
Als afsluiting hebben we een visualisatie gedaan en
voorgesteld hoe het circus eruit zou zien en wat jij dan zou
willen zijn in het circus dit hebben ze na afloop getekend er
ontstonden prachtige creaties… Het was weer gezellig, en nu
is het vakantie, fijne vakantie allemaal en tot de volgende
keer weer in mei.
Lieve groetjes Edith Elseman-Kools

Thema Mei: Boodschappen & Naar de winkel
Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan:
Week 18
Boodschappen tas vullen – Creatieve ontwikkeling
Week 19
Proeven – Smaakontwikkeling
Week 20
Boodschappen bingo – Cognitieve ontwikkeling
Week 21
Supermarkt spelen – Sociaal-emotionele ontwikkeling / fantasie stimuleren

Voor de themamiddag staat het volgende op de planning:
Week 21: Boodschappen karretje vullen: Creatieve & Cognitieve ontwikkeling

