
Thema augustus: Kleuren en vormen. 
 

Reuzengroep 
Week  32 Kleuren en vormen zoeken op de plaatjes: Cognitieve ontwikkeling. 
Wegens de vakantie hadden we weer maar één kindje die kon deelnemen aan deze 
activiteit. Dit kindje heeft beperkt zicht, dus hebben we de activiteit wat aangepast. We 
hebben hem blokken in allerlei vormen aangeboden en zijn daarmee gaan oefenen met het 
benoemen van de vormen. Hij voelde alles goed, maar het was wel moeilijk om de vormen 
te benoemen. Dat hebben we ook voor de kleuren gedaan.  
 
Week  33 Huizen bouwen van blokken: Fijne motorische ontwikkeling 
De grootste van de groep deed goed zijn best om een prachtig blokkenkasteel na te bouwen 
van de plaatjes. Dit ging moeilijk, dus uiteindelijk ging hij over op het bouwen van eigen 
creaties. Bij deze activiteit konden ook de wat jongere kids meedoen. Voor hen is het 
stapelen van de blokken al een echte uitdaging. Torens bouwen en omgooien vond iedereen 
heel erg leuk! 
 
Week 34 Voorwerpen raden: Cognitieve ontwikkeling en sensorische ontwikkeling 
Deze activiteit was een groot succes! Door voorwerpen onder een theedoek te leggen, 
moesten de kinderen op hun gevoel raden welk voorwerp ze vast hadden. De grootsten 
deden dit erg goed en raden heel veel van de voorwerpen. Daarna begonnen ze zelf op zoek 
te gaan naar voorwerpen en onder de theedoek te leggen, zodat de juffen moesten raden 
wat er onder lag. 
 
Week  35 Stoepkrijten: Fijne motoriek 
Er waren vrij jonge kinderen vandaag, waardoor de activiteit lastig was. Een enkeling lukte 
het om met stoepkrijt een rondje na te maken, maar andere vormen waren al heel moeilijk. 
De kleuren van de krijtjes raden ging wel goed. Het maken van vormen op de stoep (of 
papier) is een fijn motorische handeling die pas rond de 4 jaar voor veel kinderen haalbaar is. 
En zelfs dan zullen veel vormen nog onherkenbaar zijn. 
 
 

 



Rick’s feestje 
 
Rick’s feestje heeft in de zomervakantie niet plaatsgevonden. Vanaf september zijn jullie 
allemaal weer welkom! 
 
 
Dansochtenden  
 

Omdat er in de maand augustus maar één dansochtend heeft plaatsgevonden komt dit verslagje er 
extra bij de maand september bij.  
 

 
 
Thema September: Tellen & ABC 
 

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

Week  32 
Dieren tellen op plaatjes – Cognitieve ontwikkeling 
Week  33 
Woordjes maken met letters –  Cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling 
Week  34 
Met welke letter begint mijn naam – Ontluikende geletterdheid 
Week  35 
Maak de cijfer eend compleet – Fijne motoriek oefenen 
 
 
Voor de themamiddagen staat het volgende op de planning:  
 
Week 24 – 11 juni  
Cijfer koekjes maken – cognitieve ontwikkeling, smaak ontwikkeling & ontluikende 
geletterdheid 
 

Week 26 – 25 juni 
Herfst lampionnetjes maken – Fijne motoriek  
 
 
 
 


