Thema Oktober: Herfst & naar de dokter
Reuzengroep
Week 40 Dierendag/dierenmaskers maken: Fantasie en creatieve ontwikkeling
We hadden grote kikkers en apen uitgeprint op karton papier en deze mochten de kinderen met
kurken bestempelen. Ze vonden dit heel leuk om te doen en je zag ook dat ze al heel goed wisten
wat voor dier het was. Verder hadden we ook een dierenspel met plaatjes waarop de plaats stond
waar de dieren woonden of leefde, zoals bijvoorbeeld in huis of een boerderij of de zee enz.. Dan
mochten de kinderen de dieren op het goede plaatje leggen.

Week 41 Kinderboekenweek: feest! Cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele
ontwikkeling & taal ontwikkeling
De hele week was het feest bij ons, want het was Kinderboekenweek. Voor de reuzengroep hadden
we als uitje gepland staan om naar de bieb te gaan, we zijn met alle kindjes van die dag dus gezellig
naar de bibliotheek gegaan, waar er een prinses was die ons ging voorlezen en vertellen over wat je
doet als het feest is. Het was een groot succes en alle kindjes
waren aandachtig aan het mee luisteren wat de prinses te
vertellen had. En ze mochten dan ook allemaal om de beurt uit
een grote taart iets uit de punten halen, wat er in zat hoorde
dan bij een feestje. En ook mocht 1 kindje de kaarsjes uitblazen
van de taart. De prinses vroeg of de kinderen wisten wat het
was. Daarna mochten ze nog een mooi bordje versieren en werd
er nog een dansje gedaan en boekje voorgelezen en was het
weer tijd om terug te gaan.

Week 42 Dokter spelen: Cognitieve ontwikkeling & fantasie
We lieten hierbij eerst aan alle kindjes de dokters spullen zien en vroegen aan ze of ze al wisten
waarvoor het was bedoeld. Dit was nog erg moeilijk voor ze maar toch ook grappig om sommige
antwoorden te horen van de kindjes wat ze dachten waarvoor het was. Daarna ging een van de
juffen op de bank liggen en zei ze dat ze ziek was en dat de minderen haar beter moesten maken.
Toen wisselde we dat af met de kindjes en lieten we ze zelf hun gang even gaan. Daarna gingen we
nog aan tafel zitten en keken we naar plaatjes waarop een kindje wel of niet ziek was en moesten ze
het goede plaatje aanwijzen zo kon je zien of ze er iets van begrepen hadden!

Week 43 Ambulance prikken: Fijne motoriek
De kinderen mochten het rode kruis en de wielen van de ambulance uit een vel prikken. De ene
snapte heel goed dat ze netjes op het lijntje moesten prikken, terwijl de andere overal zomaar los
overal over het vel prikten. Sommige kinderen hadden het al vaker gedaan en prikten de gaatjes
netjes op de lijntje en vlak naast elkaar. Daardoor vielen de uitgeprikte stukken er gemakkelijk uit.
Het opplakken deden de meesten wel heel netjes tussen de lijntje. Leuk om alle verschillen te zien.
De ene is goed in het prikken, de andere in het precies opplakken.

Week 44 Halloween: Fantasie stimuleren & smaken ontdekken
We hebben heerlijk gegriezeld met elkaar. Hebben de kinderen allemaal een
spinnetje en een pompoentje op hun wangetjes geschminkt. En ze mochten
zich daarna allemaal verkleden. Zetten we gezellige muziek op lichten uit en
griezelen maar boehoeeeee. Ook hebben we tussen de middag griezelsoep
gegeten, dit was pompoensoep met balletjes die eruitzagen als spinnetjes.
Dit vonden de meeste kinderen toch nog maar een vreemde gekke smaak en
moesten ze vooral wennen aan het zoete van de pompoen! Ook hebben we
nog enge vleermuizen geknutseld en die mochten mooi mee naar huis!

Rick’s feestje
8 oktober – je eigen röntgenfoto maken
Het thema deze maand was herfst & naar de dokter. We hebben deze keer een röntgenfoto
gemaakt van onze eigen handen. Toen alle kindjes er waren zijn we aan tafel gaan zitten,
hier lagen allerlei dokters spullen. De kinderen mochten aan
de hand hiervan raden wat het thema was waar we deze
keer mee gingen knutselen. En dat was niet zo moeilijk
vonden ze.. Dokter! Want dat zijn dokter spullen. We
hebben verteld dat je bij de dokter ook foto’s kunt maken
waar je, je botten op kunt zien en dat zij er zo een na gingen
maken. De handjes werden wit geverfd en daar maakten ze
een afdruk mee op het zwarte papier. Maar de botten
moesten er natuurlijk ook nog op. Deze werden gemaakt
van wattenstaafjes. Van te voren hebben we uitgelegd hoe
dit moest, maar de kinderen mochten ze zelf opplakken.
Nadat de röntgenfoto’s gemaakt waren, hebben de
kinderen dokter gespeeld, er waren dokters en patiënten.
We hebben gegeten en gedronken en zijn daarna nog lekker
naar buiten gegaan, buiten lagen allerlei bladeren die van
de bomen waren gevallen. Hier hebben we mee gespeeld
en de verschillende vormen bekeken.

Dansochtenden
Er is deze maand maar één keer gedanst, dit in verband met persoonlijke omstandigheden van de
dans juf. Het verslagje hiervan zal worden verwerkt in het verslag van volgende maand.

Thema November: Eten & drinken / Herfst
Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan:
Week 45
Proeven – smaak ontwikkeling
Week 46
Soepkom knutselen – Motorische ontwikkeling
Week 47
Memory voedsel – Cognitieve ontwikkeling
Week 48
Pepernoten maken – Kook vaardigheden

Voor de themamiddagen staat het volgende op de planning:
Week 46 – 12 november: Fruitmand knutselen & pannenkoeken versieren – Creatieve
ontwikkeling & smaak ontwikkeling
Week 48 – 26 november: Koksmuts maken – Creatieve ontwikkeling & fantasie

