
 

Nieuwsbrief 5-18 

Babygroep: 

Thema: Lente 

Komen en gaan:  

Levi is aan het wennen op de peutergroep. We wensen jou daar heel veel plezier! Kom je 

nog eens langs? Ook Teun gaat helaas weg omdat zij gaan verhuizen. Wat gaan we jou 

gezellige aanwezigheid missen. Veel plezier bij je nieuwe gastouder! Gelukkig hebben we er 

ook een nieuw meisje bij; Zoë. Welkom! 

Personeel: 

Marin en Janine zijn inmiddels allebei met vervroegd zwangerschapsverlof. Anita, Patty, 

Merve en Pascalle gaan dit opvullen. De week zal er zo uitzien:  

Maandag; Anita en Patty.  

Dinsdag; Anita en Patty.  

Woensdag; Anita en Merve.  

Donderdag; Anita en Patty.  

Vrijdag; Patty en Pascalle.  

Op de drukke dagen hebben we Pascalle als 3e leidster.  

Klimdriehoek: 

Hoera! We hebben een nieuwe klimdriehoek met een loopplank. De kinderen vinden het al 

erg leuk. 

 

Zonnebrand: 

Voor alle zonnige dagen hebben wij natuurlijk zonnebrandcrème. Mocht uw kind allergieën 

hebben, denkt u er dan aan om eigen zonnebrandcrème mee te brengen?   

 

Peutergroep: 

 

Thema: Vriendschap 

Tot het tweede jaar spelen kinderen graag naast, maar niet met elkaar. 

Daarna begint het samenspelen. Op deze leeftijd ontdekt een peuter dat als hij zich aan een 

ander aanpast, hij sneller mee mag doen.  



Peuters leren zichzelf bovendien kennen door het contact met vriendjes. 

Ruziemaken hoort er soms ook bij. 

 

Komen en gaan: 

Nieuwe kindjes: Levi 

Naar de plus groep : Casper 

 

Gezocht: 

Wij zijn op zoek naar reserve rompers. Heeft u deze thuis liggen en doet u er niks mee? Wij 

kunnen deze goed gebruiken. 

Vaak gaat er reservekleding mee naar huis en helaas zien we deze niet altijd terug.  

 

Logopediste: 

Bij behoefte aan een logopediste, graag even langsgaan bij de leidsters, deze kunnen jullie in 

contact brengen met Sandra van Baaren, voor meer info, kijk op het prikbord in de gang. 

Sandra kan uw kind screenen tijdens de opvang, de kosten zijn daarvoor voor ons. 

 

KDV-fotograaf: 

Op dinsdag 19 juni komt de fotograaf. 

Tegen die tijd komt er een lijst in de gang,  als u wilt dat uw kindje op de foto komt, deze 

graag invullen! 

Bij oudere broers en zussen op school graag zelf in de klas doorgeven dat wij op dinsdag 19-6 

komen om de kinderen mee te nemen om met baby/peuter, broertje/zusje op de foto te 

gaan. 

Kinderen die op dinsdags niet naar de opvang komen, mogen uiteraard (met ouders) langs 

komen om op de foto te gaan. Tijdstip hoort u nog. 

In de nieuwsbrief van mei zullen we u nogmaals eraan herinneren met meer details. 

 

Hoofdluis: 

Na de meivakantie controleren wij weer op hoofdluizen, graag thuis zelf ook regelmatig het 

haar van uw kind controleren. 

 

Peuter+ groep: 

Komen en gaan: 

We moeten van vijf kindjes afscheid nemen deze maand. Saar, Xavoiya, Tim, Julia en Krista 

worden allemaal 4 jaar in mei!! Ze zijn al aan het oefenen op school en de BSO. Soms even 

spannend maar ook heel leuk!  

Alvast veel plezier en succes op de basisschool. We gaan jullie missen! 

Casper komt van de peutergroep door naar de plusgroep! Welkom en veel plezier bij ons!!  

 

Koningsspelen: 

Voor Koningsdag hebben we leuke kroontjes gemaakt en geleerd over de koning van 

Nederland. De Koningsspelen waren ook een succes. Dankzij alle sponsors is er al ruim 

€ 500,- opgehaald voor het nieuwe groene schoolplein.  

 

Thema lente:  

Alles wat groeit en bloeit en dieren die geboren worden etc. We knutselen erover en 



proberen veel naar buiten te gaan ( wandelen, kinderboerderij, kikkervisjes vrijlaten...)  

Tussendoor komen Moederdag, natuur en tellen nog aan bod komende maand. Misschien 

ook leuk om thuis te oefenen met tellen. Dit is soms nog best wel lastig. En oefening baart 

kunst �  

 

Meivakantie: 

Fijn dat bijna iedereen zo tijdig de mei vakantie heeft doorgegeven!  

Over een tijdje hangen we ook de lijsten voor de zomervakantie op, zouden jullie deze ook in 

willen vullen? Dan kunnen wij hier de leidsters op in plannen.  

 

Vakantie Minke: 

Minke is van 19 t/m 25 mei op vakantie. Pascalle zal haar vervangen.  

 

Cursus leidsters taal: 

Britt en Merve hebben de cursus "praten met niet sprekende peuters" afgerond en het 

certificaat behaald. Cindy heeft de cursus logo 3000 gevolgd en afgerond en zal de 

peuterleidsters hierover informeren. Gefeliciteerd allemaal! Met deze leidsters hebben we 

een stevige basis om de peuters met een voldoende woordenschat naar de basisschool te 

laten gaan. Hiermee kan de doorgaande leerlijn taal met als ondersteuning van Peuter Plein 

en logo 3000 van start gaan. We doen dit i.s.m. de basisscholen en PSZ Jip & Janneke.  

 

 

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 

Rijkers oerd. Er zij  e hter el koste  aa  er o de , €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 schoolplein 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 

a de ei aka tie, e krijge  €0, 0 per kilo. Naast kledi g oge  er ook gordij e , oude 
schoenen etc. in. Als het maar van stof of leer is! 
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