
Algemeen

Mededelingen
Komen en gaan
We hebben er twee nieuwe baby’s
bij, welkom Esmay, Sara en Janna.
Nieuwe kinderen op de peutergroep:
Bella, Zarah en Zoë, welkom op de
peuter groep!
Vanuit de Peuter+groep: Eind januari
hebben we afscheid gekomen van
Selim K. Aan het einde van deze
maand zal ook Selim D. afscheid
nemen. Heel veel plezier op school
en op de BSO! Komen jullie nog
eens zwaaien?

Veel plezier allemaal!

Stagiaires: 
De plusgroep heeft op
donderdagochtend een nieuwe
stagiaire erbij! Welkom Madelief! 
Helaas moeten wij 4 en 5 februari
afscheid nemen van May. Haar stage
periode zit er bij ons op. We zullen
haar zeker missen! 

Mededelingen:
De kindplanner komt met nieuwe
verbeteringen. Onder andere voor de
overdrachten is dit voor ons een
groot voordeel (slapen, voeding,
verhaaltje). We moeten nog heel
eventjes daarop wachten. Het is nog
steeds wennen. Als het sturen van
berichten niet lukt wilt u dit dan
meteen doorgeven?

Wilt u een dag extra opnemen, ruilen
of uw kind afmelden, dit kan ten aller
tijden bij de leidsters gemeld worden,
maar graag ook zelf via de
kindplanner doorgeven!
Nogmaals: de peuter groep opent
om 7.30 uur, 
wilt u, uw kind voor 7.30 uur
brengen, dan is dat geen probleem.
Dat kan al vanaf 7 uur op de bso. De
leidsters van de peuter groepen
halen uw kind om 7.30 uur daar op.



 Leidsters: 
Merve heeft week 7 vakantie, Britt
week 8.
Pascalle en Sierra zullen deze uren
opvangen. 
 
 

De groepen

Babygroep
We hebben weer veel winter
knutsels gemaakt met de kinderen.
We hebben bomen, truien,
schaatsen, sjaals, en ijsberen
geplakt. 
 
Wat fijn dat jullie er aan denken om
de slofjes aan te trekken bij
binnenkomst. Dankjulliewel!! 
 

Peutergroep
Thema: we gaan nog even door met
het thema winter!
Daarnaast gebruiken we platen van
het thema eten en drinken van
logo3000
 



Peuter+groep
Thema’s:
Wij zijn op het moment druk bezig
met het thema ‘winter’. We
bespreken de platen van LOGO3000
dagelijks met elkaar. Denk aan de
woorden: vriezen, dooien,
schaatsen, slee, sneeuwpop, wat
trekken we aan deze tijd etc. De
simpele oefening: we hebben een
bakje water, doen deze in de vriezer,
wat krijg je dan? IJS! -  heeft veel
indruk gemaakt op de kinderen! Ook
om dit ijs vervolgens weer de laten
smelten en het weer water wordt. 
 
Natuurlijk komen het thema Carnaval
er weer aan!! Wanneer wij hier
Carnaval met de kinderen zullen
vieren, komt nog op de deur te
hangen. De kinderen mogen dan zelf
verkleed komen, of hier wat kleding
uitkiezen (mits ze dat willen



natuurlijk!)  

Vakantie:
Ook de lijsten voor de
voorjaarsvakantie zullen eens deze
dagen op de deur verschijnen.
Graag deze invullen, b.v.d. ! 
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