
 

Nieuwsbrief 4-18 

Babygroep: 
Bumba thema: 
We hadden zoveel Bumba fans op de babygroep dat we flink aan de slag zijn gegaan! Er is  geknutseld 
en we hebben veel boekjes gelezen. Wat een feest, er hingen zelfs vlaggetjes! De kinderen 
herkenden alles en ze keken hun ogen uit. Na Pasen gaan we aan de slag met het lente-thema. 
 
Eten met vork: 
De kinderen eten tijdens het fruitmoment tegenwoordig met vorkjes. Ze vinden het geweldig, zelf 
uitkiezen en zelf prikken. Hiermee oefenen ze gelijk hun oog- hand- mond coördinatie en fijne 
motoriek. 
 
Witte mappen: 
In de gang staan grote witte mappen waarin per kind de geknutselde knutsels verzameld worden. Als 
deze zo af en toe meegenomen kunnen worden is er weer plek voor nieuwe werkjes!  
 
Personeel: 
Vanaf 1 april zijn Marin en Janine 50% in de ziektewet. Dat betekent dat zij beiden alleen de 
ochtenden werken. De middagen worden opgevangen door Anita, Patty en Pascalle.  
 
Peutergroep: 
Thema lente: 
Kinderen tot 2jaar beleven de seizoenen nog niet bewust, maar de oudere peuters zullen de lente 
juist voor het eerst bewuster meemaken. 
We gaan steeds meer met de kinderen buiten spelen, geuren en kleuren van de lente ervaren. Liedjes 
over de lente zingen en de lente knutselen. We hebben ook zaadjes geplant en wachten vol spanning 
af of daar plantjes uitkomen.  
 
Komen en gaan: 
Nieuwe kindjes: Sara, Camilia, Myra en Gulcan, van harte welkom op de peutergroep, Mika gaat naar 
de peuter+ groep, heel veel plezier daar Mika, we zullen je missen. 
 
Maatschappelijke stagiaires: 
Na de Pasen komen er twee maatschappelijke stagiaires, stage lopen bij ons op de groep. Ze heten 
Laura en Kim en ze blijven twee weken bij ons. 
 
 
 



Peuter+ groep: 
Komen en gaan: 
yenthe gaat naar de basisschool en de BSO. Heel veel plezier! 
Welkom mikail en melih! Leuk dat jullie bij ons komen spelen. 
 
Thema Pasen: 
Dit is net afgerond en afgesloten met een hele lekkere gezellige paas brunch. Wat had iedereen veel 
lekkers meegebracht! Dankjewel! 
Thema lente: 
We gaan veel dingen doen rond dit thema. Denk aan bloempjes planten (moestuintjes zijn al gezaaid. 
We gaan kijken en vertellen over hoe dit groeit!) knutselen, boekjes lezen, liedjes zingen etc.  
 
Meivakantie:  
Wij hangen weer een lijstje op de deur voor de mei vakantie. Willen jullie invullen of de kinderen wel 
of niet komen? Dan plannen wij hier de leidsters op in. 
Britt is de laatste week van april een paar dagen vrij. Ze zal vervangen worden door Cindy en Pascalle. 
 
Koningsdag: 
Rond Koningsdag zullen we aandacht aan Koningsdag besteden. We gaan onder andere kroontjes 
maken en koningsspelletjes spelen. Ook heeft de school de sponsor-koningsspelen voor het 
schoolplein. De kinderen die die dag aanwezig zijn, mogen dan mee doen aan de Koningsspelen! 
Hieronder mee info over de Koningsspelen en de sponsoractie voor het schoolplein.  
 
Koningssponsorspelen 20 april 2018 bij Kindcentrum De Kempenaer,  ouderhulp gevraagd: 
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats op het schoolplein rondom de scholen van het 
Kindcentrum De Kempenaer. Aan deze spelen doen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van Het 
Klinket en de Pieter de Jongschool mee en ook de kinderen van Jip en Janneke en Peuter Thuis. 
De Spelen worden geopend om 8.45 uur en we stoppen om 10.30 uur. De kinderen van beide 
scholen, Jip en Janneke en Peuter Thuis maken in kleine groepjes een keuze uit de vele spellen die op 
het plein plaatsvinden. 
De kinderen van de scholen worden van spel naar spel begeleid door groep 8 kinderen van beide 
scholen. Bij de Spelen zouden wij graag uw hulp in willen zetten. Als ouder zet je alles voor het spel 
klaar en leid je het spel, als de groep bij je langs komt. Na het spelen van het spel komt er weer een 
volgende groep bij u langs. Voor Peuter Thuis zoeken we ook ouders die kunnen helpen om met de 
begeleiding bij de kinderen.  
Om 10.30 uur sluiten we de Spelen gezamenlijk af en verzoeken we de ouders het eigen spel op te 
ruimen. (Daar waar spelen kunnen blijven staan voor 5 t/m 8 mag het blijven liggen.) 
 
Zoals u wellicht eerder via de weekbrief hebt vernomen, ondergaat het schoolplein de komende 
maanden een flinke metamorfose. Een werkgroep is enthousiast aan het werk gegaan en 
langzamerhand zult u wat veranderingen waarnemen. Behalve mankracht is er ook veel geld nodig 
voor deze veranderingen. Hierbij betrekken we ook de kinderen. Zij zijn straks immers de gebruikers 
van dit plein. Vandaar dat we de kinderen vragen sponsors te zoeken en noemen we het de “konings- 
sponsor-spelen” dit jaar! Op het sponsorformulier staan straks de spellen die de kinderen kunnen 
spelen. Als zij zich goed hebben ingezet, verdienen zij daarvoor een stempel. De sponsoren kunnen 
op het inschrijfformulier aangeven of zij per gespeeld spelletje willen sponsoren of een bedrag 
ineens, ongeacht het aantal spelletjes. Wij hopen dat u uw kind enthousiasmeert en samen met uw 
kind wat sponsors zoekt. Denkt u aan de buren, vrienden, familie, kennissen en collega’s. 
Wij hebben er zin in en hopen dat het een leuke dag mag worden, met uw hulp, voor alle kinderen. 
  



Werkgroep koningsspelen kind centrum de Kempenaer 
Rinske Vreuls & Romeo van Dijk, Het Klinket 
Janet Viejou, KDV Peuter Thuis 
Peter Polman, Jorrit van Reen & Ellie Huting, Pieter de Jongschool 
 
Kinder-EHBO: 
In april/mei/juni krijgen bijna alle leidsters weer een herhalingscursus kinder-EHBO + BHV en een 
aantal nieuwe leidsters gaan naar de beginnerscursus. De beginnerscursus kinder-EHBO is echter niet 
vol dus er is nog plaats voor ouders die dit ook willen doen. In het verleden hebben ouders 
aangegeven hier belangstelling voor te hebben vandaar dit bericht. De cursus is op vrijdagmorgen 
van 9.00-11.30 uur op 18-5 en 25-5, locatie BSO Tussen Thuis Rijkerswoerd. Er zijn echter wel kosten 
aan verbonden, €95,- inclusief een instructieboekje en een kinder-EHBO pasje. Sommige ziektekosten 
verzekeraars vergoeden de cursus. Aanmelden of meer info kan via info@peuterthuis.nl 
 
Kleding-container: 
Na de meivakantie komt er op het plein een kledingcontainer  te staan waarvan de helft van de 
opbrengst voor het plein is. De andere helft is voor Simavi. In de flyer staat dat dit maar 1 dag is maar 
de container staat er tot 3-7. Dus bewaar uw oude kleding nog even tot na de meivakantie, we 
krijgen €0,20 per kilo. Naast kleding mogen er ook gordijnen, oude schoenen etc. in.  
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