
 

Nieuwsbrief 5-2017 

Thema: Vriendschap en moederdag. 
Hoe werkt dat eigenlijk, vriendschap tussen peuters? Weten ze al met wie ze vriendjes willen 
worden? Ja hoor! Van vriendschap waarbij je elkaar geheimen verteld en rekening met elkaar houdt 
is nog geen sprake maar vanaf 3 jaar hebben ze al voorkeur met wie ze het liefst om gaan. Samen 
lopen, naast elkaar zitten etc. Vriendschap geeft zelfvertrouwen en is belangrijk voor de sociale 
vaardigheden van uw kind. Speelt uw peuter liever alleen? Maakt u zich geen zorgen en push niet. 
Uw kind heeft dan nog geen behoefte om vriendjes te maken, die tijd komt vanzelf.  
Moederdag, ja dat blijft nog een geheim! 

Nieuws van de babygroep: 
Slofjes: 
Denkt u eraan om ook uw kinderen die mee komen ophalen slofjes aan te trekken of goed hun 
schoenen te vegen i.v.m. de hygiëne?  
Zonnebrand: 
Bij mooi weer smeren wij de kinderen in met zonnebrandcrème. Als uw kind een specifieke 
zonnebrandcrème nodig heeft dan graag zelf mee geven.  
 
Komen, doorstromen en gaan: 
Jijnte en Casper gaan van de babygroep naar de peutergroep, welkom op jullie nieuwe groep. 
Jayden, Yenthe, Elena en Jeslyn gaan naar de peuter+ groep, welkom en succes op de laatste groep 
bij Peuter Thuis. 
Victoria en Lévano gaan naar de basisschool, veel succes, we zullen jullie missen! 
 
Gevraagd: 
In verband met zindelijkheid ongelukjes hebben we reserve joggingbroeken nodig vanaf maat 98. Als 
u nog wat heeft liggen zijn we daar erg blij mee, denkt u er ook aan om verschoonkleren weer terug 
te geven! 
 
Fotograaf: 27-6 
Om alvast in de agenda te zetten, op dinsdag 27-6 komt de fotograaf weer langs om uw kind te 
fotograferen.  
Meer info hierover in de volgende nieuwsbrief, als dinsdag niet de opvangdag van uw kind is kunt u 
uiteraard wel langs komen om uw kind te laten fotograferen.  
  



Ziekte vervanging Anita: 
Helaas is Anita voorlopig ziek, ze heeft een niersteen en moet daar aan geopereerd worden. Gelukkig 
hebben we een invaller gevonden, haar naam is Myla Smit en ze begint a.s. maandag op de 
babygroep. U kunt, als u dit wilt een kaartje voor haar achterlaten op het KDV, dan zorgen wij dat het 
bij haar terecht komt.  


