
 

Nieuwsbrief 4-2017 

Nieuws van de babygroep: 
Eindelijk is de lente begonnen!  Het zonnetje schijnt heerlijk, de lammetjes dartelen in de wei, overal 
komen narcissen op. Ons thema is Lente en de eerste lammetjes zijn al met watten beplakt. Wel even 
een gek gevoel aan je vingers, vooral als het blijft plakken!  
Op de babygroep heten we Kiran en Zarah welkom. We wensen jullie een fijne tijd hier!  
Thomas Floor is 2 jaar geworden en we hebben hem uitgezwaaid naar de Peutergroep. Heel veel 
plezier daar!  
Vorige week zwaaiden we dan nu echt Nisa uit…. Het is voor haar tijd om te gaan! Anita zal de 
meeste uren van Nisa gaan vervangen. (alle ouders bedankt voor de mooie bijdrages, Nisa was er erg 
blij mee)  
Nieuw rooster: 
Maandag  - Marin en Anita 
Dinsdag- Janine, Marin en Anita 
Woensdag - Anita en Merve 
Donderdag - Marin en Janine 
Vrijdag - Anita  
 
Nieuws van de peutergroepen: 
Thema: Pasen, lente en Koningsdag. 
 
Paasbrunch: 
Op donderdag 13 april hebben we weer onze jaarlijkse paasbrunch. In de gang hangt er een lijst 
waarop u kunt aangeven wat u wilt meebrengen voor deze lunch.  
 
Paaskuikens:  
Helaas hebben we dit jaar geen paaskuikens omdat boer Piet ziek is en geen kuikens kan leveren.  
 
Nieuwe peuters: 
We heten Selim, Yenthe, Thomas en Jayden van harte welkom op de peutergroep.  
Jackie en Arda zijn naar de peuter+ groep gegaan, veel succes op jullie nieuwe groep! 

Uitbreiding peuter+ groep: 
We hebben uitbreiding aangevraagd en gekregen van de GGD om op de peuter+ groep meer 
kinderen te mogen opvangen. Daardoor kunnen peuters eerder doorstromen naar de peuter+groep 
als ze er aan toe zijn en niet alleen wanneer er plaats is. Er zal ook een extra leidster op deze groep 
komen werken. We zijn hiermee bezig, in de volgende nieuwsbrief zal duidelijk zijn wie dit gaat 
worden.  



 

Koningsspelen 21-4: 
Dit jaar zullen we samen met de scholen de koningsspelen gaan spelen. Alle peuter+ peuters zijn op 
die dag van harte welkom om mee te doen + de peuters die er op vrijdag ook vast zijn. In de bijlage 
van deze nieuwsbrief kunt u hierover meer informatie lezen en de vraag of u wilt helpen op deze dag.  


