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AGENDA 
 
Dit is bij de ouders bekend. 
 

Wat is er gebeurd en gedaan? 
We konden lekker buiten spelen met de fietsen, ballen, auto’s 
en alles wat we vonden. In de speeltuintjes konden we lekker 
klimmen, rennen, schommelen en voetballen. De 
Kinderboerderij en de eenden in de sloot hebben we uiteraard 
ook bezocht. Lekker met de bladeren gespeeld, we hebben 
gelezen, gezongen en Sint Maartenliedjes gezongen. 
De één heeft geleerd om zelfstandig uit een theeglas te 
drinken en de ander schreef opeens allerlei woorden op de 
tekeningen. Wat worden jullie allemaal snel groot! 
 
Onze woonomgeving verandert ook als een speer: we wonen 
opeens aan een drukke doorgaande weg! Nog even en dan 
rijdt daar helemaal geen verkeer meer en is het een kunst om 
onze woonwijk nog uit of in te komen, veel verkeer zal via de 
Jan van Kuikweg gaan rijden en dat zullen we wel merken. 
De kinderen kijken hun ogen uit naar de werkzaamheden aan 
de overkant☺ en zien auto’s voorbij rijden in allerlei kleuren. 
Dat is dan weer een leuk spel en het leert hen kleuren 
benoemen en herkennen, tellen en wachten… De thema’s 
worden ons zo mooi aangereikt ☺ 

De Rode Flat. 

   
 
 

Bijscholing. 
Op dit moment even geen opleidingen in de planning, omdat 
mogelijke studies stage-uren verplichten die ik niet makkelijk 
kan inplannen in mijn werkweken zonder jullie tot last te zijn. 
Dus… kijk ik rond en zie wel wat er op mijn pad komt. 

Kiki-thema’s. 
De bouwplaats en de muziekweek hebben 
we gehad. Nu nog het thema “Ons lichaam”: 
waarvoor is kleding, eten & drinken, 
benoemen hoe alles heet, dansen, klimmen 
en klauteren enz. en straks… Sint & Kerst. 

Sinterklaas bracht voor Kiki en Bobbi  nieuw speelgoed mee: een bulldozer, bakwagen en 

graafmachine. Kunnen de kinderen de “overkant” nadoen en de blokken als “flat”-onderdelen 

gebruiken… ofzo. Dát is aan hun fantasie ☺ 

In week 47 zou de “knabbel-kraan” 
komen, alleen is de flat nog niet volledig 
ontdaan van alle onderdelen die niet 
geknabbeld kunnen worden. Het loopt 
iets uit… Ach, hebben we nog langer 
plezier van de “werkmannen” en hun 
machines ☺ Voor hen is het klussen met 
kijkers en de kijkers kunnen het naspelen. 

Sinterklaasfeest GOB Pollewop 
in De Jansheeren te Heemskerk. 


