Algemeen

Kindplanner:
Vanaf 1-1-19 werken we nu officieel met de kindplanner. Als het goed is, heeft
u als ouder een account aangemaakt en kunt u via dit account wijzigingen etc
doorgeven. Ook kunnen de leidsters foto's naar u opsturen, of uw
vragen/opmerkingen beantwoorden. We hebben veel geïnvesteerd in de
kindplanner, o.a. een nieuw wifi-netwerk, tablets voor alle groepen, alle
kinderen implementeren in dit systeem en ja het is even wennen maar we gaan
er wel voor. De papierenlijsten verdwijnen, de kindgegevens komen ook in de
kindplanner, uiteindelijk veel handiger en ook beter voor de privacy. De
leidsters gebruiken nu nog een agenda maar het doel is dat die uiteindelijk niet
meer nodig is dit jaar.
Wilt u, als u dit nog niet heeft gedaan, uw account actief maken?
Het is als ouder veel makkelijker om wijzigingen door te geven dan voor
de leidsters dus ik adviseer u echt om dit zelf te doen.
Ook kunt u uw nieuwe contract inzien en het nieuwe maandbedrag, geef
deze wijziging door aan de belastingdienst voor uw toeslag
Controleer ook of uw gegevens kloppen en vul deze aan als ze niet

compleet of onjuist zijn..
Heeft u geen uitnodiging hiervoor ontvangen, die is verstuurd op dezelfde
mail als waarop de rekening gemaild wordt, dan graag dit even
doorgeven aan info@peuterthuis.nl

Mededelingen
Komen en gaan

Mededelingen:

We hebben er twee nieuwe baby’s

Telefonische bereikbaarheid:

bij, welkom lieve Finn en Aras.

Zoals u misschien al gemerkt hee7 kunt

Nieuwe kinderen op de peutergroep:

u voortaan als u het KDV belt aangeven

Lina, welkom op de peuter groep!
Van harte welkom op

welke groep u graag wil spreken.
De peuter en peuter+ zijn nog samen

de peuterplusgroep: Ceyda, Olys,

omdat de peuter+ op woensdag en

Job en Milas!!!

vrijdag niet open is. Het is voor alle
groepen ﬁjn om alleen telefoontjes te

In December hebben wij Noud
uitgezwaaid! Heel veel plezier op de

hoeven opnemen die dan voor die groep
zijn want vaak moeten ze hun

basisschool!!

acDviteiten met de kinderen hiervoor
onderbreken.

Veel plezier allemaal!
VakanDe Janet Viejou:
Vanaf 11-1 t/m 22-1 ben ik afwezig ivm
vakanDe. Wijzigingen graag doorgeven
via de kindplanner, andere vragen
worden na 22-1 beantwoord.

De groepen

Babygroep
Beste ouders en lieve kinderen,
Na bijna 6 jaar gewerkt te hebben bij Peuter Thuis is het voor mij nu tijd om
verder te gaan! Ik ben destijds met veel liefde en plezier de babygroep gestart
en heb er heel fijn gewerkt met lieve collega’s en fantastische kinderen!
Mijn zwangerschapsverlof is nu voorbij, tot eind december neem ik mijn
vakantieuren op dus ik zal niet meer werkzaam zijn op de groep. In december
kom ik afscheid nemen van mijn collega’s en de kinderen. Vanaf 1 januari
begint voor mij een nieuw avontuur!
Ik wens jullie allen het beste en tot ziens!
Lieve groeten van Marin

Wegens de nieuwe ratio op de babygroep komt er een leidster bij op dinsdag
en donderdag. Haar naam is Mariëlle Derksen, ze hee7 veel ervaring in de
kinderopvang en ook veel zin in haar nieuwe baan bij Peuter Thuis, welkom Marielle!
Dit zal tot ongeveer half maart zo zijn, daarna komt Janine weer terug van haar
ouderschapsverlof. Op maandag zal Pascalle vast op de babygroep komen te staan.

Peutergroep
Na de vakantie zijn we gestart met het thema winter.
Wij combineren hierbij peuterplein en logo3000
Thema in het kort:
Bij winter denken we aan sneeuw en ijs.
Het is niet zeker of het in de periode dat we aan het thema werken ook echt
gaat sneeuwen of vriezen.
In dit thema werken en praten de kinderen behalve over sneeuw en ijs ook over
kou en warme kleren.
De komende weken zullen ze de winter zeker tegenkomen of ervaren! Wat trek
je aan als je naar buiten gaat? Hoe voelen doe warme stoffen? Hoe ziet het er
buiten uit als het gevroren heeft? Welke spullen horen bij de winter? Deze
vragen staan centraal in het thema winter!
Na de kerstvakantie controleren we weer op hoofdluis, zouden jullie zo af en
toe zelf de kinderen ook willen controleren op hoofdluis?
Margret is de maand januari op vakantie. Zij zal op dinsdag en donderdag
worden vervangen door Pascalle. Op maandag zullen de
groepen peuter en peuter + na 16.30 uur samenvoegen en zal Sierra, Margret

vervangen.
Peutergym: Door de ziekte van Cindy is er voorlopig geen peutergym, dat is
natuurlijk erg jammer, we zijn dan ook op zoek naar een vervanger, als u nog
iemand weet horen we dat graag.

Peuter+groep
Na de vakantie zijn we gestart met het thema winter.
Wij combineren hierbij peuterplein en logo3000. Voor uitleg van dit thema, zie
peutergroep.
Na de kerstvakantie controleren we weer op hoofdluis, zouden jullie zo af en
toe zelf de kinderen ook willen controleren op hoofdluis?
Op maandag zullen de groepen peuter en peuter + na 16.30 uur samenvoegen
en zal Sierra, Margret vervangen.
Peutergym: Door de ziekte van Cindy is er voorlopig geen peutergym, dat is
natuurlijk erg jammer, we zijn dan ook op zoek naar een vervanger, als u nog

iemand weet horen we dat graag.
Verschoonkleren:
We kunnen, met name voor meisjes wel wat verschoonkleren gebruiken, als u
nog wat over heeft dan zijn wij er blij mee. Denkt u er ook aan om
verschoonkleding weer terug te brengen naar het KDV? Of een extra setje
kleren mee geven voor uw kind is natuurlijk altijd handig.
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