Algemeen

Sociaal Wijkteam
Iedere vrijdag ochtend van 08:30 tot 10:30 is er een wijkcoach aanwezig. Ze zit
op de peuter+ groep. Ze kan ouders helpen en begeleiden bij problemen in de
opvoeding/ontwikkeling van uw kind(eren). Voor meer info kunt u bij Ula
terecht.
Voorbeelden waarbij het wijkteam iets voor ouders kan betekenen:
- wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt s ‘avonds.
- wij liggen in scheiding en weten niet of we de kinderen op de juiste
manier betrekken?
- ik kom niet rond met mijn inkomsten
- wij merken dat ons kind zich anders gedraagt dan de rest van zijn/haar
leeftijdsgenootjes
- ik heb moeite met het bieden van structuur binnen mijn gezin

Verhuizing van lokaal
Door de ziekte van leidsters werken we op de peuter+ groep met invallers. Dit
kan niet anders, het is heel vervelend dat op 1 groep er 2 leidsters uitvallen, ik
doe dan ook mijn uiterste best om de groep elke dag bemand te krijgen met
vaste invallers. Soms lukt dit en soms lukt dit niet en dan wordt de groep ’s
morgens of aan het eind van de dag samengevoegd met de peutergroep. We
willen graag met het lokaal van de peuterspeelzaal Jip & Janneke ruilen zodat
we naast elkaar zitten, waarschijnlijk gaat dit in de zomervakantie gebeuren.
Dan wordt o.a. samenvoegen wat makkelijker als we direct naast elkaar zitten
qua lokaal.
Ik hou u op de hoogte.

Mededelingen
Komen en gaan

Mededelingen

Eind mei gaat Daley over naar de

Leidsters:

peutergroep. Begin juni gaan ook

Afgelopen vrijdag is Jeske ingewerkt

Fay, Aymélice en Sebastian. We

op de babygroep. Jeske is een

gaan jullie missen en wensen jullie

pedagogisch medewerkster van de

heel veel plezier met zijn vieren op
de peutergroep.

BSO locatie in Elden die graag wil
werken op een babygroep. Ze zal
meestal op vrijdag werken als de

Kinderen die over zijn naar de

vaste medewerkers er niet zijn maar

plusgroep: Myra, Santiago en

u kunt haar ook op een andere dag

Gulcan, heel veel plezier op jullie
nieuwe groep!

tegenkomen.
Vanaf half mei gaat Britt weer op

Amy, van harte welkom, we hopen

therapeutische basis langzaam weer

dat je een leuke tijd bij ons op het

terug komen op de peuter+ groep.

kinderdagverblijf hebt.

Ze begint op dinsdag en
donderdagmorgen van 9.30-11.30

Mededelingen

uur. We zijn hier blij mee en hopen
dat het herstel voorspoedig zal

Peuterdans:

gaan.

Door de ziekte van Cindy is er al
geruime tijd geen peutergym meer.

Met de zwangerschap van Merve

Goed nieuws, i.p.v. peutergym gaan
de peuters nu dansen op
donderdagmorgen. Dit is de dag

gaat het goed naar de
omstandigheden. We hopen dat de
baby nog zo lang mogelijk wacht met

waarop de meeste peuters komen.
Karima, die al eerder dansles heeft

geboren worden zodat ze een goede
start krijgt.

gegeven op de BSO, maar ook
ervaring heeft met peuters gaat dit
vanaf donderdag 9 mei geven. Het is

Vakantie Janet Viejou:
Vanaf 16-5 t/m 29-5 ben ik afwezig

de bedoeling dat de peuters met
plezier gaan dansen en bewegen,

i.v.m. vakantiewerkzaamheden.
Graag mailen voor vragen

we werken in ieder geval niet naar
een uitvoering toe.

naar personeel@peuterthuis.nl ruilin
gen, afwezig, extra opvang via de
kindplanner.

.

De groepen
Babygroep
Zomervakantie
Zouden jullie aan ons door willen
geven wanneer de zomervakantie
gepland staat. Het liefst via de
Kindplanner. U dient dan door te
geven wanneer uw kind niet komt.
Dan kunnen wij hier rekening mee
houden in de planning. Als u een
keer extra opvang nodig heeft kijk
dan of u kunt ruilen met een dag
waarop uw kind niet is geweest, dit
scheelt extra kosten.
Bericht alleen voor vaders:
De Moederdag cadeautjes zijn klaar
en worden de komende week
meegegeven, graag verstoppen en
op 12 mei geven inclusief een
heerlijk ontbijt!
Thema:
Wij gaan voorlopig verder met het
thema lente.
Gekregen:
We hebben de wandel/kinderwagen
van Sebastian gekregen. Dank jullie
wel!

Peutergroep
Thema: lente
Kinderen tot 2 jaar beleven de
seizoenen nog niet bewust, maar de
oudere peuters zullen de lente juist
voor het eerst bewuster meemaken.
Wij gaan met alle kinderen buiten
wandelen/spelen.
Ook wij maken gebruik van de
praatplaten van Logo3000

Peuter+groep
Thema: logo3000
De praatplaten van de komende weken zijn
'op de speelzaal' en 'plassen en poepen'
we zullen de bijhorende woordjes in de kring met de kinderen gaan bespreken.
Hoofdluis:
Na de meivakantie controleren we weer op hoofdluis.
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