
Algemeen

Fotograaf

Op dinsdag 17 september komt de fotograaf. Uw kind is ook welkom als dit niet
zijn/haar vaste opvangdag is, u kunt uw kind dan vanaf 9:15 kunnen brengen
en om 11:15 weer ophalen. Ze mogen met hun broer en of zus op de foto. Als
die op de basisschool zit, kunnen wij die ophalen, dit aangeven op de lijst die in
de groep hangt, naam broer/zus, school en groep. Ook dit doorgeven aan de
leerkracht van de school.

De fotograaf heet Marijke Suanes-van Es,
website: kiekmijnou.com
Kledingadvies: rustig/effen in ieder geval geen streepjes of felle kleuren. 



 

Bijna dierendag

Bijna dierendag: op 1 oktober komen er weer diertjes naar Peuter Thuis omdat
het dan bijna dierendag is! Kinderen die het leuk vinden maar van wie het niet
hun vaste opvangdag is mogen vanaf 10 uur tot half 12 komen!

 

Mededelingen
Komen en gaan
- We hebben afscheid genomen van
Thomas, Mace & Rens. Veel plezier
op de basisschool!
- Elena en Vince, welkom op de
plusgroep! 
- Chloe, Marez, Faylien zijn gestart
op de peutergroep. Welkom!
- Junia is al aan het wennen en gaat
dan ook over naar de peutergroep.
We gaan jullie missen!
- Nieuwe kinderen: Stecey, Benjamin
en Maysa. Welkom bij Peuter Thuis,
we hopen dat jullie snel, na het
wennen met plezier naar het KDV
gaan. 
- Leidsters: Er zijn nieuwe
stagiaires: Meltem is gestart op de
peuterplusgroep. May heeft haar
start gemaakt op de
peutergroep. Sierra is van de
peutergroep naar de babygroep.

Mededelingen
Vergroening peuter- en kleuterplein:
Op de gang hangen briefjes voor de
vergroening van het kleuter en
peuterplein. We zoeken mensen die
hierbij willen helpen op 14, 21 en 28
september. Vul het briefje in en
lever  het in bij een leidster! Zie
verder de bijlage van de nieuwsbrief.
 
Pedagogisch beleid:
We hebben samen met alle collega’s
van peuter thuis een visie
bespreking gehad. Weer even
opgefrist en we zijn tot de conclusie
gekomen dat onze visie nog steeds
een rode draad is door de gehele
dag op alle groepen. Toch wel even
leuk om te delen! Benieuwd naar
onze visie? Kijk op onze website bij
het pedagogisch beleidsplan op
pagina 5. 



De groepen

Babygroep
De fotograaf komt weer langs op dinsdag 17 september. Hij zal starten bij de
babygroep en vanuit daar door naar de peuters en plusgroep. Mocht dit niet
jullie dag zijn en je wilt toch graag je kind op de foto, meld je dan even bij ons.
Uit ervaring blijkt dat het handiger is als je je kind hier achter laat en het later
weer ophaalt. Voor de babygroep geldt dan brengen tussen 8:45uur en 9:00uur.
Halen rond 10:00uur. 
 
Patty gaat op vakantie van 9 t/m 29 september. Ze wordt vervangen door
bekende leidsters voor de kinderen. 
Hele fijne vakantie Patty!
 



Peutergroep
Thema: 
Thema: kleuren. Wij gaan weer door middel van platen, spelletjes, liedjes de
kleuren oefenen met de kinderen. 
 
Dansles: Op donderdagochtend wordt er weer dansles gegeven in de gymzaal
van Het Klinket door Karima. We hebben er zin in! laatst hebben ze elkaar laten
zien hoe goed ze konden dansen. 
 



Peuter+groep
Thema: gezondheid
- Op de plusgroep zijn we weer met een nieuw thema bezig namelijk
‘gezondheid’. We zullen deze 3 weken meer bezig zijn met gezond eten en
drinken. Ook doen we leuke activiteiten m.b.t het thema. Zo heeft Pascalle
heerlijk gezond met ze gekookt.

- We hebben op de plusgroep een nieuwe stagiaire: Meltem. Ze is aanwezig op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
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