
 

Nieuwsbrief 7-2017 

 

Thema: Zomer 
Het thema zomer gaat over zon, zee en strand. 
In de zomer is het (over het algemeen) warm en schijnt de zon.  
Met zand kun je leuke dingen doen en het voelt zo lekker in je handen en aan je blote voeten.  
Buiten spelen, zwemmen en op vakantie gaan, komen op een speelse manier aan de orde. 
Net als je eigen schaduw en het eten van een ijsje! 
Met zingen, bewegen, voorlezen en knutselen vergroten we de kennis van de kinderen over de 
zomer. In verschillende activiteiten werken we met liedjes en versjes.  
 
Fotograaf: 
Afgelopen dinsdag is de fotograaf geweest, (wat een klus om iedereen weer op de foto te krijgen) 
deze week krijgen we meer te horen over de foto’s die van uw kind zijn gemaakt en hoe u die kunt 
bestellen. 
 
Peuter Thuisdag:  
Dinsdag 4-7 is de Peuter Thuis dag. Wij gaan tussen de normale dagactiviteiten leuke dingen doen, 
zoals cakejes versieren, extra lekker eten tussen de middag,  buiten spelen met echte dieren, 
spelletjes doen, schminken enz.  
Als uw kind normaal niet op dinsdag komt, is hij/zij van harte welkom tussen 10.30-11.30 want dan 
komen de dieren om te aaien en te knuffelen.  
 
Zomervakantie: 
Ouders, graag aan de leidster doorgeven wanneer en/of jullie met vakantie gaan. Dit i.v.m. het 
inroosteren van het personeel. Omdat de leidsters zelf ook op vakantie gaan is dit een hele klus en 
het is dan fijn om te weten op hoeveel kinderen we in de weken ongeveer kunnen rekenen.  
De plusgroep is in de vakantie dicht bij te weinig kinderen, ze worden dan samen gevoegd met de 
peuters.  
 
Komen en gaan: 
Naar de plusgroep zijn gegaan : Xavoiya, Tim en Saar. 
Benthe is 4 jaar geworden maar blijft t/m de zomervakantie nog gezellig bij ons. 
Na de zomervakantie gaan Philip en Thomas verhuizen en naar een andere school, heel veel succes 
jongens, we zullen jullie missen! 
Xavoiya heeft een zusje gekregen! Van harte gefeliciteerd! 



 
Babygroep nieuwtjes: 
 
Zomer thema: 
De zomer is begonnen en de eerste warme dagen zijn achter de rug. We hebben heerlijk met zand en 
water gespeeld. Wat een ontdekking kan dat zijn! Droog zand, nat zand, modder, vieze vingers! 
 
Welkom: 
We heten Elena en Myra van harte welkom op de babygroep! 
 
Eigen spullen merken: 
Er zijn veel kinderen die eigen spullen en flessen mee krijgen van thuis. We snappen dat erg goed, het 
is voor ons wel belangrijk dat deze spullen goed gemerkt zijn! Nu bestaan er stickers van ‘goed 
gemerkt’, fijne stickers die je niet zomaar afwast. Een goed alternatief is blanke nagellak over een 
sticker aanbrengen. Dit wordt goed hard en is niet meer met water afwasbaar.  
 
Zomervakantie: 
De vakanties van de kinderen zijn bijna allemaal doorgegeven, nu kunnen we de planning afmaken 
voor de bezetting tijdens de vakantie. Zodra deze rond is, komt dit op de deur te hangen zodat er 
goed te zien is wie wanneer werkt. Er zijn een aantal weken waarin er weinig kinderen zijn en er veel 
vaste leidsters op vakantie zijn. Gelukkig hebben we een nieuwe vaste inval, Daisy. Ze heeft veel 
ervaring maar vooral ook affiniteit met baby’s dus we zijn erg blij met haar! Ze heeft al een paar keer 
meegedraaid op de babygroep.  
Anita zal de komende weken zo af en toe een paar uurtjes op de groep komen om langzaamaan weer 
een beetje terug te keren op de werkvloer. Zo zal zij voor en ook na haar vakantie weer gaan 
integreren. Fijn!  
 


