
Thema januari: Winter 

Reuzengroep 

 Week 1: Vakantie.  

Doordat er zo weinig kinderen op de groep waren en we een aantal dagen gesloten waren 

hebben we deze week geen Reuzengroep gehouden. 

 Week 2: Wanten en mutsen knutselen. 

Eerst hebben we met de kinderen besproken wat 

je aan doet als het heel koud wordt. De meesten 

konden al wel goed verzinnen dat dat een sjaal, 

handschoenen en een muts zijn. Bijna alle 

kinderen hebben dit ook wel aan als ze naar 

buiten gaan. Het knutselen en kleuren vonden ze 

erg leuk om te doen. Je ziet ook goed de 

verschillen in de teken ontwikkeling. 

 Week 3: Stamppot maken. 

Iedereen heeft goed geholpen met het maken van de stamppot. Ze mochten de aardappels 

in kleine stukjes snijden. Mede doordat ze allemaal hele botte messen hebben was het 

snijden wel lastig. Maar ook de snij beweging is voor de meesten ook nog iets waar op 

geoefend kan worden. Bijna iedereen heeft ook heerlijk zitten smikkelen van de stamppot, ze 

hebben een smaakpupillen ook weer goed gestimuleerd. 

 Week 4: (Sneeuw-) Balspelletjes. 

Helaas hebben we nog geen sneeuw gehad tot nu toe. Daarom zijn we binnen met al onze 

zachte ballen een ballengevecht begonnen. De kinderen hadden hier heel veel plezier in. Dit 

is voor de motorische ontwikkeling ook een erg goed spel, omdat ze zo leren gooien en 

vangen. 

 Week 5: Sneeuwpop knutselen. 

Voor de fijne motoriek is kleien een goede oefening. Kinderen leren hoe ze hun handen 

kunnen gebruiken om iets moois te maken. De kleintjes hebben nog heel veel moeite met de 

vormen na te maken, terwijl de groten al enigszins een ronde vorm kunnen nabootsen. Een 

erg leuke oefening! 

Rick’s feestje 

We zijn begonnen met een vogelhuisje te knutselen van 

schoenendozen. Als een soort dakje met een wc rol eraan 

gehangen, dit mochten ze dan helemaal zelf beplakken met 

vogelvoer. De kinderen hebben nog een vogeltje gekleurd 

en die werd in het huisje geplakt. Lekker fijn motorisch 

bezig geweest. Om nog wat aandacht te besteden aan de 

ontluikende geletterdheid is er een leuk verhaaltje 

voorgelezen over een Eskimo. Toen was het tijd voor een kleine pauze met wat limonade en een 

koekje. Zoals gebruikelijk zijn we daarna naar buiten gegaan. Daar hebben we vogelvoer opgehangen 

en was er nog wat tijd om lekker buiten rond te rennen, wat natuurlijk weer goed is voor de motoriek 

van de kinderen. 



Thema februari: Sprookjes en carnaval! 

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan: 

Week 6: Kronen knutselen – Fijne motoriek en taalontwikkeling (verhaaltje) 
Week 7: Duizend en één nacht nasi – Smaken leren kennen en kookvaardigheden ontwikkelen 
Week 8: “Bekek ’t van alle kaante!” – Fijne motoriek 
Week 9: Verkleden en schminken – Fantasie en sociaal-emotionele ontwikkeling 

Deze maand is weer heel creatief, waardoor de kinderen lekker hun fantasie kunnen laten gaan. We 

gaan ons verkleden en schminken om zo eens een andere rol aan te kunnen nemen. Dat stimuleert 

ook om te ontdekken hoe we met anderen omgaan. En er wordt weer voldoende voorgelezen om de 

taalontwikkeling te stimuleren met al die leuke sprookjes! 

 
 
 


