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Wat is er veel gebeurd de afgelopen weken. We hebben gewerkt met thema 
“kriebelbeestjes” en thema “lente”. We hebben van alles geleerd over insecten, de 
moestuin en diertjes die in het voorjaar geboren worden. 
De kinderen hebben zonnebloempitten geplant en kunnen zien hoe er kleine plantjes uit 
gingen groeien. Ook hebben ze hun eigen tuinkers gekweekt, de peuters hebben een 
lenteboekje gemaakt en er is veel geknutseld rondom thema “kriebelbeestjes en lente”. 
Net als Freek Vonk konden ze met hun hoofdlampje op onderzoek uit gaan en 
regenwormpjes en kevers bestuderen. 

             Koningsspelen

De 1e koningsspelen van KDV Vrijland waren een feit. 

We hebben spelletjes gespeeld, zoals blikken gooien, 
eieren lopen en zaklopen, we hebben kroontjes 
geknutseld, eierkoeken versierd en de kinderen 
hebben een KDV Vrijland Koningsspelen medaille 
verdiend. 

Wat een pret!
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Lentefeest
Op zaterdag 14 mei hebben we het 
KDV Vrijland lentefeest gehouden. 

Samen met alle kinderen, ouders, broertjes, zusjes 
hebben we gespeeld, gelachen, gefeest 

en vooral heel erg genoten. 
De kinderen konden klimmen op de 

stroberg, eendjes vissen in het badje, 
een glittertattoo laten zetten, 

de Ranja-koe melken en 
natuurlijk lekker klimmen, klauteren en spelen.

Ook hebben we kunnen smullen van 
lekkere ijsjes van Laaker Boere Ijs. 

Joost kwam langs met de ijskar en iedereen 
heeft kunnen genieten van een koele versnapering. 

Hmmm, lekker!
 

Wat staat er binnenkort allemaal op de planning?

Modderweek!
Op 29-06 vindt de Nationale ModderDag plaats. 

Wij doen er uiteraard ook aan mee en houden een ‘spetterende’ 

modderweek van 27-06 t/m 01-07! 

Tijdens de modderweek kunnen de kinderen van alles ontdekken over modder, bv. hoe je 
ermee kunt spelen. De kinderen ervaren modder met bijna al hun zintuigen: voelen, 
ruiken, horen en zien. Ze gaan aan de slag met verschillende activiteiten.

Wij hebben er zin in! 

Opa en oma middag
Op vrijdag 15-07 vindt de opa en oma middag plaats. We willen de opa’s en oma's graag 
laten zien waar hun kleinkinderen komen spelen, leren en ontdekken. Alle opa's en oma's 
worden uitgenodigd voor een picknick met lekkere hapjes, er kan volop gespeeld worden 
en er kan een knutselwerkje gemaakt worden. 
Verdere informatie ontvangen alle ouders binnenkort via het ouderportaal. 

Groetjes,

team kdv vrijland
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