
 

Nieuwsbrief 10-2017 

Babygroep: 
 
Komen en gaan: 
Wij heten vanaf oktober Aymelice hartelijk welkom op de babygroep! 
Omdat Milas en Job al echte grote jongens zijn gaan zij de komende weken wennen op de 
Peutergroep zodat zij ook binnenkort door kunnen. Wij wensen ze veel speelplezier daar! 
 
Thema herfst: 
De herfst is nu echt begonnen. Het regent vaker en er zijn plassen om in te stampen! Wij gaan elke 

dag naar buiten, het zou fijn zijn als de kinderen schoenen of laarzen mee hebben die vies en nat 

mogen worden!  

Slofjes: 
Omdat het buiten vies wordt, nemen we makkelijk de viezigheid mee naar binnen. We willen 
nogmaals vragen om de schoenen van de kinderen aan en uit te trekken op de gang!  
Het wordt buiten kouder, maar ook binnen merken we het al. Voor op de groep is het heel fijn als de 

kinderen slofjes hebben om op te lopen, het liefst met een antislipzool. Dit is veilig en lekker warm.  

Peutergroep: 

Thema herfst: 
Alle kinderen mogen eikels, dennenappels, blaadjes etc. verzamelen voor onze thematafel, want 
half  oktober beginnen we met het thema herfst. 
 
Stagiaire: 
Op donderdagmiddag hebben we een nieuwe stagiaire, Sascha Wijnveldt op de peutergroep. Ze zit 
op het Westeraam in Elst. 
 
Nieuwe kindjes op de groep:  
Cansu, Job en Milas, van harte welkom en veel plezier op de peutergroep.  
Gerben gaat binnenkort naar de peuter plus groep.  

Herfstvakantie: 
Wilt u doorgeven of uw kind komt in de herfstvakantie?  

Hoofdluis: 
Na de herfstvakantie controleren wij de kinderen weer op hoofdluis, zelf ook blijven controleren 
vooral op neten anders kom je er nooit vanaf.  
 



Voor half 8 brengen: 
Als de peuters voor half 8 komen, graag naar boven brengen op de BSO! De leidsters beginnen echt 
pas om 7.30 uur en als ze er eerder zijn willen ze graag de tijd hebben om de ruimte weer in te 
richten na de schoonmaak ’s avonds of in het weekend, hun jas en tas op te bergen etc. Om 7.30 uur 
worden de peuters van boven gehaald of gebracht door de leidsters van de BSO.  
 

Peuter+ groep: 

Komen en gaan: 
Wij heten Krista van harte welkom op de plusgroep! Veel speel- en leer plezier! 
Lune en Daniel worden allebei 4 jaar op 7 oktober en gaan dan naar de basisschool. Wij wensen jullie 
veel plezier! Kom nog maar eens zwaaien als jullie buiten aan het spelen zijn!  
 
Ruilen of extra opvang: 
De groepen groeien hard, wat natuurlijk heel erg gezellig is! Maar mocht u uw kind extra willen 
aanmelden voor een dag(deel) of ruilen van een dag, meldt dit tijdig want de extra plekken zijn soms 
schaars.  
 
Eigen speelgoed meenemen: 
Het meenemen van eigen speelgoed vinden kinderen natuurlijk erg leuk maar is dit ook altijd handig? 
Soms raakt speelgoed kwijt of gaat het kapot en hier kan het kind dan erg verdrietig om zijn. Er zijn 
op die dag natuurlijk ook andere kinderen die met het speelgoed op de groep willen spelen, dus dat 
speelgoed ook als gedeeld speelgoed zullen zien. Wij hebben de regel 'samen spelen, samen delen'! 
 
Thema: 
De afgelopen periode hebben wij veel aandacht besteed aan het thema 'onthouden'. Vraag uw kind 
maar eens na of hij/zij weet wat zijn/haar achternaam is. (Sorry papa van Arda!�) Ook hebben wij ze 
er bewuster van gemaakt wat ze die dag gedaan hebben, met wie ze gespeeld hebben, wat ze 
gekozen hebben op hun brood etc. etc. Wij hebben ook veel spelletjes gedaan met betrekking tot 
onthouden.  
Volgende week zullen wij met het thema 'herfst' aan de slag gaan! Bij dit thema gaan wij een mooie 
herfsttafel maken. Wij zullen zelf met de kinderen op pad gaan om naar 'de herfst' te zoeken, maar 
mocht u zelf met de kinderen herfstige dingen vinden buiten, neem het vooral mee! Kastanjes, 
eikeltjes, blaadjes, alles is welkom!  
 
Dag van de leidster (derde donderdag in september): 
Alle ouders hartelijk bedankt voor het feit dat ze zo attent waren om op deze dag iets voor de 
leidsters mee te nemen. De leidsters waren er erg blij mee!  
 


