
Algemeen

Kindplanner:
Het duurt even maar we schieten op. We moeten alle kinderen implementeren
en dat is een hele klus.  Medio oktober krijgen alle ouders een mail om een
ouderaccount aan te maken. Vanaf dan kunt u zelf via de kindplanner
aangeven wanneer uw kind niet komt, dagen ruilen, extra opvang aanvragen
etc. Alle groepen krijgen dan een eigen tablet waarop per dag te zien is welke
kinderen er komen. Als uw kind bijv. ergens allergisch voor is staat dat er ook.
Leidsters kunnen foto’s aan u persoonlijk versturen of alleen naar de ouders
van de betreffende groep. Controleer ook uw gegevens of die nog kloppen
zoals de telefoonnummers waarop u te bereiken bent. 

Mededelingen
Komen en gaan Komen en gaan



We hebben een nieuwe baby op de
groep. Welkom lieve Livi.

Gerben heeft zijn afscheid gevierd
en gaat naar de bso/basisschool.
Veel plezier en succes!! 

Nieuw op de Peuterplusgroep is
Thomas, hij was al een paar keer
komen oefenen vanaf de peuters.
Het gaat heel goed! Ook  Thijs is
nieuw. Hij komt nu op de dagen dat
de plusgroep open is! 

Er is hoofdluis geconstateerd op de
peuterplusgroep.

Ouders, denken jullie eraan om de
lijsten in te vullen of uw kind wel of
niet komt in de herfstvakantie?

We zijn nog op zoek naar een nette
kinderwagen waar baby's in kunnen
liggen. Wie heeft er nog een voor
ons? Mag tegen betaling/vergoeding.

De groepen

Babygroep
Onze stagiaire Britt is inmiddels
gestart. Op woensdag, donderdag
en vrijdag zal ze er zijn. We wensen
haar een leerzame maar leuke tijd. 

Het is herfst en daarom gaan we
daar ook als thema mee aan de slag.
De boerderijdieren blijven daarnaast
een thema. 

Vanuit de Babygroep:
Het wordt weer kouder dus willen
jullie de kinderen slofjes of sokjes
mee geven die goed blijven zitten? 



Peutergroep
Het thema: herfst. Wij combineren deze keer peuterplein en logo3000
 
Het is herfst. Het wordt buiten kouder , het wordt donkerder en het wordt natter.
De herfst brengt ook veel plezier : mooie paddenstoelen bekijken in het bos,
eikels en kastanjes rapen, de wind voelen en je verwonderen over de vele
bladeren die naar beneden vallen. In dit thema werken en praten de kinderen
over alles wat ze zien en ervaren in de herfst. Vragen die daarbij centraal staan
zijn : hoe voelt de wind? Welke spullen horen bij de herfst? Wat vind je op de
grond in het bos? Hoe komen die grote plassen buiten en wat kun je ermee
doen?
 

 

Peuter+groep
Er heerst hoofdluis. Controleer uw
kind goed en behandel hem / haar bij
twijfel met prioderm. Wij controleren



ook, maar als we hoofdluis
ontdekken moeten we ouders bellen
om hem/haar te komen ophalen. 

Thema lichaam hebben er gehad.
We hebben veel gewerkt met de
logo3000 platen. Dit vinden de
kinderen erg leuk en ze doen goed
mee! 
Het volgende thema is herfst! We
zullen weer veel gaan knutselen,
lezen, praten en spelletjes doen! 

Max inscheel lief ( dit moest van hem
in de nieuwsbrief ;) )
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