JGA – Stekene

Zondag 11 september 2011

VERSLAG :
Vormingsnamiddag «KNUFFELTURNEN MET PEUTERS»
Wij hadden 11 inschrijvingen ontvangen via mail en telefoon. We mochten
van directeur Patrick de binnenspeelplaats van de school «De Molenberg »
gebruiken. Om 15:30h hadden we afgesproken om de zaal klaar te maken
voor de ontvangst van de kindjes. De begeleidster Marijke was om 15:45
aanwerig voor de voorbereidingen. De ouders kwamen druppelsgewjs toe. Ze
werden ontvangen door Els. We hadden voor ieder gezin een enveloppe met daarin flyers
voor de komende activeiten van de Gezinsbond, voorstelling van onze geboortedieren en een
oproep voor nieuwe medewerkers.
Om 16:00h nam Marijke het woord met de vraag om op de mat te komen zitten,
zowel de mama's, papa's als de kindjes. Eerst gingen we de peuters
opwarmen door op hun ruggetje te wrijven, op hun handjes en hun teentjes.
Dan mochten de peuters op de mama's/papa's gaan zitten, en de mama's/papa's
moesten hun buikspieren aanspreken om de peuter te doen bewegen. De
peuters mochten op de mama's/papa's klimmen, sommige vonden dit
gigantisch prettig om te doen... daarna speelden we paardje met of zonder
peuter om de rug, met een hangende peuter of een staande peuter ...
En de pret ging verder want nu mochten onze peuters ook nog vliegen ... we
horen de kreetjes van plezier nog ... Voor de mama's/papa's was het ook
werken, nu maakten we bruggen waar de peuters konden doorkruipen,
sommige vonden het fijner om er onder te lopen, maar dat kwam niet altijd
goed uit ... Mama's/papa's veranderen ook in autootjes om met de peuters
rond te rijden.
Dan kwamen de fleece-denkentjes aan de beurt. Rondrijden op een dekentje; rustig gewiegd
worden en verstoppertjes spelen, alles kwam aan bod. De topper was wel het wiegen, dat
vonden de meeste peuters geweldig. We maakten een tunnel en de mama's/papa's samen
met de peuters kropen er onder door. De les zat er bij op...dus tijd om rustiger te worden met
liedjes zoals hansjepansje kevertje, appelsien, ... en een rustig muziekje om op te wiegen. .
De kindjes hebben enorm genoten en uit de reacties in ons gastenboekje de ouders ook...

