Nieuwsbrief 11-2017
Babygroep:
herfst, herfst, wat heb je te koop
honderdduizend bladeren op een hoop
zakken vol met wind, ja mijn kind
ik hoop dat jij dat aardig vindt
eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje
eekhoorn, eekhoorn, spring maar met een vaartje
tikke takke tomen
roetsj! in de bomen
Slofjes:
Het wordt kouder buiten, maar ook binnen. We zouden het fijn vinden als de kinderen die kunnen
lopen slofjes mee krijgen, met een antislip laag. Dat is lekker warm en veilig.  Als het weer het
enigszins toelaat, gaan wij ook met de babygroep naar buiten. Willen jullie zelf zorgen voor goed
schoeisel? Denk aan regenlaarsjes of schoentjes die vies mogen worden.
Peutergroep:
Thema: Herfst
Het is herfst. Het wordt buiten kouder, het wordt donkerder en het wordt natter.
De herfst brengt ook veel plezier: mooie paddenstoelen bekijken in het bos, eikels en kastanjes
rapen, de wind voelen en je verwonderen over de vele bladeren die naar beneden vallen.
In dit thema werken en praten de kinderen over alles wat ze zien en ervaren in de herfst. Vragen die
daarbij centraal staan, zijn : hoe voelt de wind? Welke spullen horen bij de herfst? Wat vind je op de
grond in het bos? Hoe komen de grote plassen buiten en wat kun je er mee doen?
Komen en gaan:
Nieuwe kinderen: Thijs Bolder van harte welkom op de peutergroep. Leo, Liva en Max gaan
binnenkort naar de peuter+ groep, heel veel plezier daar, we zullen jullie missen!
Peuter+groep:
Thema:
We zijn naast de herfst ook bezig met de tussendoor thema's Halloween en Sint Maarten. We
hebben al spannende spinnen en spookjes gemaakt op de groep.
Halverwege november komt Sinterklaas, een hele spannende drukke tijd voor de kinderen. We
besteden dan veel tijd aan het thema Sinterklaas. Er is genoeg over te knutselen, zingen en kletsen.

Komen en gaan:
Gerben is nieuw op de plusgroep. Welkom!!
Leo, Max en Liva komen in november ook (datum geven leidsters aan de ouders door).
Zoë, Arda en Jackie worden in november 4 jaar en gaan dan naar de basisschool. We gaan jullie
missen!
Arda en Jackie mogen ook op de BSO gaan oefenen, zodat ze vast gewend zijn tegen de tijd dat ze
voor het "echie" moeten.
Geboren:
Dalmar heeft een broertje gekregen, hij heet Dylàn, van harte gefeliciteerd!
Inschrijven BSO Tussen Thuis
Als de kinderen vier worden en van Peuter Thuis af gaan, zijn ze niet automatisch aangemeld voor de
BSO. Hier moet online (www.tussenthuis.nl) een inschrijfformulier voor ingevuld worden + een ander
jaarcontract. Wilt u hier aan denken.
Kinder-EHBO:
Is er belangstelling voor een kinder- EHBO cursus onder de ouders? Dan hoor ik dat graag,
info@peuterthuis.nl
Tarieven 2018:
Na overleg met de oudercommissie zijn de tarieven voor 2018 bekend en zullen binnenkort op de site
komen te staan.  Er komt een verhoging van €0,15 per uur. Ook kunt u het jaarcontract voor 2018
alvast invullen. Als uw kind in 2018 4 jaar wordt stopt het contract uiteraard. U zit geen jaar vast aan
een jaarcontract, gedurende het hele jaar kunt u dit wijzigen naar meer of minder opvangdagdelen of
stoppen. Bij dit laatste is er wel een opzegtermijn van 1 maand.
Sinterklaasintocht Rijkerswoerd:
Op zaterdag 18 november rond 12.00 uur komt Sinterklaas aan in Arnhem in het centrum, maar
direct daarna komt hij naar Rijkerswoerd. Rond 15.00 uur zal Sinterklaas aankomen op het plein op
winkelcentrum Rijkerswoerd, waarbij natuurlijk alle kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s,
meesters en juffen worden verwacht om Sinterklaas en de Pieten toe te zingen.
Zodra Sinterklaas een woordje heeft gedaan, zullen we de muziek volgen naar Sport- en
Ontmoetingscentrum Rijkerswoerd. Hier kan iedereen een plekje zoeken in de zaal of op de tribune
en dan de spetterende kindermiddag rond 15.45 uur beginnen. De show duurt tot ongeveer 16.45
uur en daarna is er nog de mogelijkheid om met Sinterklaas of jouw lievelingspiet op de foto te gaan.
De Pieten kijken weer heel erg uit naar al het enthousiasme van iedereen die er tijdens de intocht in
Rijkerswoerd bij is!

