Nieuwsbrief 10-2020
Algemeen:
Coronamaatregelen:
In de bijlage vind u de beslisboom van Boink, jeugdartsen Nederland en het RIVM. Deze
hanteren wij in de beslissing om verkouden kinderen wel of niet toe te laten op het KDV of
de BSO. Handig om thuis vast te checken.
Hoofdluis:
Controleer uw kind op hoofdluis, dit komt helaas vaak voor na elke vakantie.
De eerste week na de vakantie zullen de leidsters op de groep de kinderen ook controleren.
Herfstvakantie:
Van maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10 is het herfstvakantie. Als uw kind in die week niet
komt, maar dat geldt ook voor alle andere dagen/weken in het jaar, dan graag afmelden via
de kindplanner. Dan kunnen wij de personeelsplanning erop afstemmen.
Personeel:
Shannon heeft een andere stageplaats gevonden om haar opleiding verder voort te zetten.
We wensen haar daarmee veel succes en zullen haar missen.
Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zitten we
momenteel erg krap in het personeel. Als een leidster op maandag verkoudheidsklachten
heeft, mag ze niet naar het werk en moet zich laten testen. Dan is ze hopelijk woensdag
daarvoor aan de beurt, krijgt vrijdag de uitslag en dan zijn we alweer een week verder.
Helaas heeft de kinderopvang nog geen voorrang bij het testen.
Daardoor kan het voorkomen dat de peuters het eerste of laatste uur bij elkaar zitten of er
invallers werken. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat we groepen moeten
sluiten omdat we onvoldoende personeel hebben. Om deze reden vragen we u om ruilen of
extra opvang eerst even te overleggen met de leidsters. Met name op dinsdag is het
momenteel erg druk en daardoor niet altijd mogelijk om naar die dag te ruilen of extra
opvang aan te vragen.
Dag van de leidster:
Op de dag van de leidster, derde donderdag in september, werden alle leidsters verrast door

een leuke attentie van de oudercommissie. Deze attentie werd betaald door de jaarlijkse
ouderbijdrage van de ouders waar u in de afgelopen week een brief van heeft ontvangen.
Babygroep:
Een vraag voor alle ouders die met een kinderwagen komen, voor het brengen van hun kind.
Om gewoon aan de voorkant hun kind te brengen, en de kinderwagen naar achter te rijden
Deze kan dan in de gang gezet worden bij de babygroep. Dit i.v.m. het natte weer en vieze
vloer door de wielen van de wagen.
Komen en gaan:
Welkom lieve Vajén, Zayn en Yousef op de babygroep!!
Wij wensen jullie veel speel en knuffelplezier bij ons op de groep! Daarnaast gaan Esmay en
Sara ons binnen kort verlaten, wij gaan jullie zeker missen! Maar wensen jullie veel plezier
bij de peuters!!
Warme voeten:
De vraag aan alle ouders van de baby groep, om slofjes of extra (anti slip) sokken mee te
geven. Zodat wij bij alle kinderen binnen de schoenen uit kunnen doen en iedereen dan
warme voetjes heeft. De koude dagen komen er weer aan, neem gerust extra warme
kleertjes/ vestjes mee want we moeten extra luchten/ventileren.
Peutergroep:
Thema: herfst
Het is herfst, het wordt buiten kouder, natter en donkerder.
De herfst brengt ook veel plezier: mooie paddenstoelen bekijken in het bos, eikels en
kastanjes rapen, de wind voelen en verwonderen over de vele blaadjes die naar benden
vallen.
In dit thema werken en praten wij met de kinderen over alles wat we zien en ervaren in de
herfst. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe voelt de wind? Welke spullen horen bij de
herfst? Wat vindt je op de grond in het bos? Hoe komen de grote plassen buiten?
De kindjes mogen kastanjes, eikels, dennenappels etc. meebrengen voor de kijktafel.
Woordjes:
De kastanjeboom Rapen
De kastanje
Plassen
De eikel
Koud
De Eik
Wind
De dennenappel
Nat
Nieuwe kindjes:
Esmay, Sara, welkom op de peutergroep!
Peuter+ groep:
Thema: Dieren en herfst

We zijn bezig met het thema dieren, voor dierendag en daarna doen we het thema herfst.
We gaan ontdekken welke dieren er allemaal zijn en hoe hun jongen heten. Ook gaan we
praten over huisdieren en zelfs een echt dier meenemen, zoals Belle die haar jonge
konijntjes zal laten zien en juf Pascalle haar papegaai.
Ook zijn we druk bezig met rekenen, getallen en tellen.
Peutergym:
We zijn blij dat de peutergym weer van start is gegaan vanaf de zomervakantie. De
peutergym is op dinsdag en donderdag. Als uw kind niet op een van deze dagen komt is het
wel mogelijk om hier aan mee te doen tegen een kleine bijdrage. Mailt u voor meer info
hierover naar info@peuterthuis.nl

