Algemeen

Zomervakantie
Het is weer bijna zomervakantie!
Graag de kinderen goed invullen en/of afmelden op de kindplanner wanneer ze
op vakantie zijn en dus niet komen.
Wij weten graag van te voren wat de bezetting ongeveer is, zodat wij weten
welk rooster we kunnen maken voor de leidsters.
Het kan zijn dat op rustige dagen de peutergroepen soms (deels)
samengevoegd worden. Dank voor uw begrip.

Peuterthuisdag
Peuterthuisdag:
Op 2 juli hebben wij onze feestelijke Peuter Thuis dag. Het dagritme blijft
ongeveer het zelfde maar we hebben feestelijke activiteitjes. In de kring wat
extra lekkers er bij en met het buitenspelen in de ochtend komen er diertjes op
bezoek (geitjes, konijnen, honden, paardje enz) en er is een springkussen waar
we op mogen spelen. ‘s Middags een lunch met wat extra lekkere dingen en we
gaan lekker muziek maken en dansen. Een feestelijke dag! Als dinsdagmorgen
niet de vaste dag is van uw kind is het ook van harte welkom vanaf 10 uur.
Overleg even met de leidsters wat handig is qua ophalen, of u er wel of niet
bijblijft etc.

Mededelingen
Komen en gaan

Mededelingen
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wensen jullie heel veel plezier bij de

laatst bij Peuterthuis. Zij heeft een

peuters.

nieuwe baan gevonden in het

Kinderen die drie jaar zijn geworden:

onderwijs en start daarmee na de
zomervakantie. We gaan op zoek

Justin en Lina. Veel plezier op de

naar een vervanger en laten weten

plusgroep!!

wie dit wordt wanneer dit duidelijk is.
Met Britt gaat het de goede kant op,

Nieuwe kindjes op de +groep: Levi,
Santiago, Lina en Justin. Welkom,

ze gaat op therapeutische basis
meer uren meedraaien en daar zijn

we gaan er een leuk jaar van maken

we uiteraard heel blij mee.

tot de basisschool!
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Mededelingen
KDV fotograaf:
Omdat er vorig jaar klachten waren
over de fotograaf ben ik op zoek
gegaan naar een andere, dit is
helaas nog niet gelukt. Kent u een
goede fotograaf laat het me weten!
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weken zijn nu aangebroken.

De groepen

Babygroep
Nog even een herinnering over de dagdelen. In principe is een ochtend deel tot
13:00uur en een middag deel vanaf 13:00. Het is voor ons en de kinderen fijn
als hier rekening mee wordt gehouden. Het is de laatste tijd best druk en we
merken dat we dan niet genoeg tijd of aandacht kunnen geven aan een
overdracht. Daarom hebben we besloten dat vanaf 12:30uur brengen of halen
een goed moment is en niet eerder.
Vaderdag:
Onze kindjes zijn weer druk geweest voor vaderdag. De cadeautjes gaan deze
week mee naar huis. We wensen alle papa’s een fijne vaderdag.
Zonnebrand:
Voor de zonnige warme dagen smeren wij de kinderen in met zonnebrand.
Mochten er allergieën zijn, willen jullie dan zelf zonnebrand mee geven?

Peutergroep
Thema:
Het verkeer. We bespreken de woorden: de helikopter, de scooter, de hijskraan,
de tractor, de brommer, de motor, de taxi, de graafmachine, de vrachtauto, de
metro, de tram, de fiets en de auto. We lezen boekjes hierover en kijken
plaatjes en filmpjes.
Laatjes:
Kijkt u regelmatig in de laatjes van uw kind. Hier zitten soms traktaties in,
cadeautjes, knutselwerkjes of tekeningen. Deze mogen mee naar huis
genomen worden!
De knutselwerkjes van de Thema’s komen in de map op de groep. U mag hier
altijd even in kijken wanneer u benieuwd bent. In de map verzamelen we alles
van de tijd bij Peuter thuis zodat aan het einde een mooie knutselmap mee
naar huis genomen kan worden.

Peuter+groep
Thema:
Komende maand gaan we aan de slag met de thema’s dit ben ik dat over je
lichaam gaat, half juni gaan we over naar het thema sporten bewegen.
Zindelijkheid:
We zijn momenteel met veel kinderen aan het oefenen op de wc, wilt u wat
extra verschoonkleren meegeven in deze periode?
Peuterdans:
De peuterdans die is gestart na de meivakantie op donderdagmorgen is een
groot succes, de kinderen hebben er veel plezier in en dat is erg leuk om te
zien. Bij de oudste peuters worden er spelenderwijs ook nog taalopdrachten in
verwerkt, zodat het ook nog educatief is.
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