
 

Nieuwsbrief 13-2017 

Babygroep: 
We heten Joris van harte welkom op de babygroep! Veel plezier! 
 
We hebben de afgelopen tijd best wel wat geknutseld met de kinderen, alle knutselwerkjes worden 
in de witte postvakjes gedaan. Deze staan in de gang op de plank. Jullie mogen deze postvakjes af en 
toe leeghalen, zo komen alle knutsels ook thuis!  
 
Peutergroep: 
Na de vakantie gaan we aan de slag met het thema: Winter 
Bij winter denken we aan sneeuw en ijs. 
Het is niet zeker of het in de periode dat wij aan het thema werken, ook echt gaat sneeuwen of 
vriezen. In dit thema werken en praten de kinderen daarom behalve over sneeuw en ijs ook over kou 
en warme kleren. Wat trek je aan als je naar buiten gaat? Hoe voelen die warme stoffen? 
Hoe ziet het er buiten uit als het heeft gevroren? Welke spullen horen bij de winter? Deze vragen 
staan in het thema winter centraal. 
 
Stagiaire in de kerstvakantie: 
In de vakantie komt Madelief met ons meelopen, zij is een maatschappelijke stagiaire en heeft 
vroeger op de BSO gezeten, succes Madelief! 
 
Luizencontrole: 
Na de vakantie controleren we weer op luizen, denkt u eraan om dat zelf thuis ook regelmatig te 
doen? 
 
Vakantie Margret: 
van 8-1 t/m 24-1 is Margret op vakantie. Haar uren worden vervangen door Pascalle. 
 
Peuter+groep: 
 
Komen en gaan: 
Jayden wordt vier in december en Djano, Dalmar en Rafaheal in januari! Veel plezier op de 
basisschool en de BSO!  
 
We hebben heel veel leuks en drukte gehad in december. Net voor de kerstvakantie hadden we de 
kerst brunch. Alle kindjes waren zo mooi aangekleed en een heleboel kinderen hadden lekkere 
dingen gemaakt. We hadden kaarsjes aan en kerst servetten en het zag er heel gezellig uit.  
 



 
Kerstvakantie: 
In de kerstvakantie is het wat rustiger. Wanneer het erg rustig is voegen we soms de peuters met de 
peuter-plussers samen.  
 
Jaarcontract 2018: 
Voor 2018 dient u een nieuw jaarcontract in te vullen, dit kan via de site van Peuter Thuis. Denkt u 
eraan om de wijziging van het maandbedrag door te geven aan de belastingdienst? U zit niet een 
heel jaar vast aan een jaarcontract, u kunt dit altijd wijzigen naar meer of minder uren per maand. Als 
uw kind 4 jaar wordt stopt het uiteraard, denkt u er dan wel aan om uw kind tijdig op te geven, 
indien nodig, voor de BSO? Wij gaan hier niet automatisch vanuit. Dit kan via de site van Tussen 
Thuis.  
 
Schoolplein:  
Herhaalde oproep, tot nu toe heeft nog geen een ouder zich opgegeven. 
Als kindcentrum zijn we druk bezig met het vergroenen van het schoolplein. Ook het peuterplein 
wordt hierin meegenomen. Bovendien zullen de meeste kinderen van het KDV doorstromen naar 1 
van de 2 basisscholen. Voor de uitvoering hiervan zijn we op zoek naar ouders die hierin willen 
meehelpen. Op de prikborden in de hal hierover meer informatie over hoe u ons kunt meehelpen. U 
kunt het ingevulde briefje inleveren bij de leidsters. 
 
Vakantie Janet Viejou: 
Vanaf 11 t/m 26-1 ben ik afwezig. Mijn mail wordt wel bijgehouden maar het is handiger om met 
name wijzigingen, ruilingen, rechtstreeks naar het KDV de mailen: personeel@peuterthuis.nl 
 
Wij wensen alle kinderen en ouders/verzorgers vanuit de babygroep,  peuter en de peuter+groep een 
hele fijne feestdagen en een gelukkig en mooi nieuwjaar toe!  
 
 


