
 

Nieuwsbrief 9-2017 

Babygroep 

Personeel: 
Na de zomervakantie is Anita weer begonnen met werken op maandag, woensdag en vrijdag. 
Welkom terug Anita!  Myla, onze invalkracht,  is nu bij de BSO gaan werken op de kleutergroep. 
Bedankt voor alles en heel veel plezier op de BSO! Myla blijft wel invallen indien nodig op het KDV. 
 
Komen en gaan: 
We hebben ook nieuwe kindjes op de babygroep. We heten Gulcan, Sebastian en Vigo hartelijk 
welkom! 
Lorin is in de zomervakantie twee jaar geworden en is nu een echte Peuter. Veel speelplezier op de 
peutergroep! 
Omdat ze bijna twee jaar zijn, gaan  Kiran, Thomas, Ceyda en Cansu wennen op de peutergroep en 
binnenkort kunnen ze dan echt over. Heel veel plezier, we zullen jullie missen! 
 
Hygiëne:  
Nog een huishoudelijke mededeling: Willen jullie de schoentjes van de kinderen bij binnenkomst en 
vertrek op de gang aan en uit doen? Dit scheelt veel zand op de groep!  
 

Peutergroepen 

Thema: 
Huisdieren 
Tijdens dit thema maken de  kinderen kennis met verschillende dieren. 
Er zijn vast kinderen die thuis zelf huisdieren hebben. 
Misschien mag iemand zijn huisdier wel meebrengen om te laten bekijken. 
De kinderen kunnen het dier ook echt zien en aanraken. 
Lukt dit niet, of is een dier meebrengen om andere redenen geen goede keuze, mogen de kinderen 
een foto van hun huisdier meenemen. Samen ontdekken de kinderen wat de dieren allemaal eten, 
wat voor geluiden ze maken en hoe je voor ze moet zorgen. Wat vinden dieren eigenlijk fijn en niet 
fijn? Naar aanleiding van het prentenboek Waar is flop toch? Ontdekken de kinderen ook dat dieren 
niet altijd willen doen wat het baasje zegt. 
 
  



Thema peuter+ groep: 
De komende periode hebben we veel leerzame thema’s, we beginnen met: Dit ben ik en leren 
onthouden.  
 
Komen en gaan: 
Cemre, Fien, Tatum zijn naar de plusgroep over gegaan, heel veel plezier daar. Ook zijn nieuw op de 
peuter+ groep: Djano, Morris en Dalmar, welkom jongens! 
 
Voor 7.30 uur brengen: 
Kinderen van de peutergroep, die voor 7.30uur gebracht worden, mogen (met event. broer en/of 
zus) op de BSO gebracht worden. De leidsters van de Peutergroep halen ze dan om 7.30uur op en 
gaan samen naar beneden.  
 
Personeel: 
Voortaan werkt Britt op maandag, dinsdag en donderdag op de peuter+ groep. Op maandag en 
dinsdag met Merve en op donderdag met Minke.  
 
Hoofdluis: 
Na de vakantie is er weer gecontroleerd op hoofdluis. Denkt u eraan om zelf uw kind regelmatig te 
controleren? Mocht uw kind hoofdluis hebben dan is het belangrijk dat u na de behandeling blijft 
controleren met name op neten. (neten zijn de eieren van hoofdluis) 
 
Stagiaires: 
Vanaf maandag 4 september start Kelly op maandag en dinsdag met haar stage op de peutergroep 
en Rosaly op maandag en dinsdag op de babygroep. Ze zijn allebei 2e jaars PW-3 stagiaires. We 
wensen Kelly en Rosaly een goede en leerzame stage toe bij Peuter Thuis.  
 
Vakantie: 
Janet Viejou is van 14-9 t/m 27-9 afwezig i.v.m. vakantie. Haar mail wordt wel bij gehouden maar met 
name wijzigingen op korte termijn kunt u dan beter sturen naar personeel@peuterthuis.nl 
Het KDV is telefonisch altijd bereikbaar op: 026-2130335 
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