Nieuwsbrief 6-18

Fotograaf:
Dinsdag 26 juni komt de fotograaf langs op alle groepen. Meer info hierover kunt u vragen
aan de leidsters b.v.. broertjes en zusjes samen op de foto, tijdstip als uw kind niet op deze
datum naar het KDV gaat e.d.
Ziekte directeur:
Janet Viejou was tijdelijk niet aanwezig door ziekte en opname in het ziekenhuis. Ze is
inmiddels al wel weer thuis. De pedagogisch medewerkers en Moniek zullen met zijn allen
uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Daardoor is de nieuwsbrief ook erg
laat deze maand.
Peuter Thuisdag:
De Peuter Thuisdag zal dit jaar plaats vinden op donderdag 28 juni. Er komen s ’morgens
dieren op Peuter Thuis; konijnen, honden, kippen, geitjes etc. Ook zal er een springkussen
aanwezig zijn! Deze dag wordt georganiseerd samen met PSZ Jip en Janneke. We gaan er een
gezellige dag van maken met zijn allen. Als uw kind niet op donderdag komt bent u met uw
kind ook van harte welkom ’s morgens van 10.00 – 11.30 uur om de beestjes te komen aaien
etc.
Bijlages:
In de bijlages een stukje over het vergroenen van het schoolplein waar om ouderhulp wordt
gevraagd en een stukje van het wijkteam om daar eens binnen te komen lopen als uw
vragen heeft over uw kind.
Babygroep:
Komen en gaan:
Justin en Vince zijn over naar de peuters. Wij wensen jullie daar heel veel plezier. Inmiddels
is het broertje van Chloé, Colin aan het wennen bij ons. Welkom kleine man!

Samen met de kinderen hebben wij canvasjes geverfd voor onze nieuwe
verjaardagskalender. Ze hangen mooi aan de wand. Hebben jullie ze al gezien? :)

Peutergroep:
Thema Huisdieren:
Tijdens dit thema maken de kinderen kennis met verschillende huisdieren. Er zijn vast
kinderen die zelf thuis een huisdier hebben. Misschien kan iemand een foto meenemen van
hun huisdier, of van een ander lievelingsdier. Samen ontdekken de kinderen wat de dieren
allemaal eten, wat voor geluid ze maken en hoe je voor ze moet zorgen. Wat vinden de
huisdieren eigenlijk fijn en niet fijn? Naar aanleiding van het prentenboek ‘Waar is Flop?’
ontdekken de kinderen ook dat dieren niet altijd willen doen wat het baasje wil.
Vakanties:
Zouden jullie tijdig de zomervakanties door willen geven? De lijsten komen deze week op de
deur te hangen! Zo kunnen wij het aantal leidsters hierop inplannen.
Personeel:
Ula heeft vakantie van week 22 t/m 24. Margret heeft in week 25 vakantie. Deze uren
worden opgevangen door Pascalle.
Stagiaire:
Onze stagiaire Kelly is op 10 juli voor het laatst.

Peuter+ groep
Welkom
Wij heten Jackie van harte welkom bij ons op de Plusgroep!
Afscheid
Afgelopen tijd hebben wij van veel kindjes afscheid genomen. Mikail, Melih, Bram en
Josefien zijn 4 jaar geworden. We hebben leuke feestjes gevierd met zijn allen. Wel blijven
deze kindjes gelukkig nog tot aan het nieuwe schooljaar hier.
Thema’s
Wij hebben de afgelopen tijd de thema’s natuur en tellen behandeld. Het begrip natuur kon
natuurlijk niet beter begrepen worden dan door zelf op pad te gaan! Bij dit thema hebben
we ook allerlei spelletjes gedaan. Onder andere het voel spelletje, mét een blinddoek op! Dit
was best spannend, maar ook zo leuk!! Bij het thema tellen hebben we zoveel mogelijk
spelletjes tussen het gewone dagprogramma door gedaan. Tel de bekers, de kindjes, het
aantal meisjes/jongens, de juffen, tellen op en met je vingers etc. Wie telt er tot 10, tot 15
en misschien al wel tot 20! Ook zijn we met dit thema bezig geweest met werkbladen. Plak
het juiste aantal blaadjes achter het goede getal. Dus tijdens dit thema zijn we ook veel bezig
geweest met het herkennen van de cijfers. Op de Peuter Plusgroep zullen wij bezig gaan met
het thema huisdieren, zie verder Peuters.

Vakanties
Zouden jullie tijdig de zomervakanties door willen geven? De lijsten komen deze week op de
deur te hangen! Zo kunnen wij het aantal leidsters hierop inplannen.
Stagiaire
Onze stagiaire Rosaly is op 10 juli voor het laatst.

