
 

Nieuwsbrief 3-2018 

 

Babygroep: 
Wat een kou! Gelukkig vinden de meeste kindjes het altijd wel even leuk buiten, al is het maar voor 

tien minuutjes!  

Reserve kleren, flessen en torens: 
Hierbij nogmaals het verzoek om reserve kleren van de kinderen mee te geven naar Peuter Thuis. Er 
gebeuren nog wel eens ongelukjes waarbij we reservekleren nodig hebben en dan is het heel erg 
prettig als die in de tas zitten!  
Flessen en poedertorentjes die de kinderen van thuis mee nemen naar Peuter Thuis en die s ’avonds 
ook weer mee terug gaan naar huis moeten goed gemerkt zijn.  Dat wil zeggen, met een label dat 
waterbestendig is.  
 
Boekjes: 
De kinderen genieten op de groep erg van boekjes lezen, bij ons op schoot of samen op een rijtje 
naast elkaar. Hebben jullie nog kartonnen boekjes met harde kaft en bladzijden over? Wij willen ze 
graag!  
 
Peuter groep: 
Thema: Familie en halverwege maart Pasen 
Het thema familie gaat over het gezin waarin de peuters wonen en over andere familieleden. 
Ook opa en oma kunnen een belangrijke rol vervullen in het leven van een peuter. 
De samenstelling van het gezin en van de familie is een belangrijk onderwerp in dit thema, maar 
bijvoorbeeld ook de activiteiten die in gezins- of familieverband uitgevoerd worden, zoals samen 
feestvieren of op bezoek gaan. Al deze elementen komen op een speelse manier aan de orde. Met 
activiteiten als zingen, bewegen, voorlezen en knutselen vergroten wij de kennis van uw peuter over 
hun familie. In verschillende activiteiten werken wij met liedjes en versjes. Deze liedjes en versjes 
kunt u op andere momenten herhalen.  Zeer geschikt is het liedje 'daar komt familie olifant' de 
kindjes mogen foto's van familie leden meenemen om daar over te praten in de kring. 
 
Naar de plusgroep gaan: Noud, Selim D en Mika, heel veel plezier op de peuter+ groep! 
 
Ruilen: 
 Graag in overleg met de leidsters, op dit moment zitten we op dinsdag en donderdag vol als alle 
incidentele kindjes op die dag komen. 



  



Stagiaire: 
Vanaf 5 april tot 7 juni krijgen we op donderdagmiddag een nieuwe stagiaire. Haar naam is Kim en ze 
komt een 'snuffelstage' lopen. 
 
Paasbrunch: 
Op donderdag 29 maart houden we weer een paasbrunch, ook op de peuter+groep. 
De kinderen MOGEN iets lekkers meenemen, tegen die tijd komt er een lijst op de deur te hangen. 
 
Peuter+ groep: 
Komen en gaan: 
Hoera, James is 4 jaar!! Je was niet zo lang bij ons maar bedankt voor gezellige tijd. Veel 
plezier op de basisschool!  
Over van de peutergroep naar de Peuter+ zijn Selim D, Mika en Noud. Veel speel en 
leerplezier op de peuter+ groep!  
 
Thema’s:  
De afgelopen maand hebben wij de thema’s ‘vormen’ en ‘lichaam en bewegen’ behandeld. 
Hierbij hebben wij veel spelletjes gedaan, oefeningen en boekjes gelezen. Op de volgende 
vragen kunnen de kinderen antwoord geven: Wat zit er in het midden van je gezicht?  Als je 
je omdraait, wat zien we dan? Hoe heet het gaatje in je buik? Hoe heten de haartjes boven 
je ogen? Wat kun je doen met je oren, ogen, mond, neus, handen, voeten? Ook weten ze nu 
wat (ja) knikken is en (nee) schudden. Het eerst volgende thema wat wij zullen gaan 
behandelen wordt het thema ‘groente en fruit’. Hier zullen wij gaan bespreken wat voor 
fruitsoorten er zijn en wat voor groente. Ook zullen wij allemaal gezonde hapjes met zijn 
allen gaan maken.  De thema’s die daarna zullen volgen zijn lente en Pasen.  
 
Cursus:  
Merve en Britt volgen 1x per maand op maandagmiddag de cursus ‘Praten met niet 
sprekende peuters’. Ook wordt de theorie ‘Praten doe je zo!’ daar behandeld. Dit zal nog 
twee keer voorkomende de komende periodes: 26 maart wordt vervangen door Myla en 23 
april door Pascalle. Voor deze cursus worden beide leidsters twee momenten gefilmd door 
een logopedist, om de kijken hoe de nieuwe theorieën worden toegepast. De logopedist zal 
dus twee keer langs komen en dit gebeurd op een dinsdag. Wij vragen hiervoor 
toestemming aan de ouders van de dinsdag-kindjes of het eventueel een probleem is als uw 
kind op de film zal staan. Hierover komt een briefje op de deur te hangen en kunt u ‘wel’ of 
‘niet’ aangeven. Het filmpje wordt alleen gebruikt op het moment van filmen om het terug 
te koppelen en daarna wordt het vernietigd. Dus alleen Merve, Britt en de logopedist zullen 
dit zien. Het gaat puur om het terug kijken naar eigen handelen met de nieuwe 
theoriemethode die ze daar hebben geleerd.  
 
Logopediste: 
In de bijlage een stukje van Sandra van Baaren, logopediste in Rijkerswoerd. 
Omdat wij als KDV  mede verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind, zoals de 
ontwikkeling van de taal/spraak en zelfs verplicht zijn om ouders te adviseren/door te 
verwijzen om naar bijv. een logopedist te gaan als wij denken dat dit nodig is. Daarom 
hebben we een samenwerking gezocht met een logopediste. Wij hebben van haar 
screenings lijsten + advies gekregen. Als wij ons zorgen maken over de ontwikkeling van de 
taal/spraak vragen we Sandra om naar uw kind te komen kijken. Dit doen we uiteraard niet 
zonder uw toestemming, u moet hier zelfs voor tekenen. De kosten van deze screening zijn 



voor ons. Sandra kan dan aan u advies geven wat het beste is om te doen, dit kan bijv. zijn 
om naar een KNO arts te gaan als ze denkt dat het kind niet goed praat omdat het niet goed 
hoort, maar uiteraard kan zij ook adviseren om naar logopedie te gaan of een ander advies 
geven. Nogmaals wij zullen dit nooit doen voordat u hier toestemming voor heeft gegeven.  
 
Taal: 
Nog meer over de taal, we zijn bezig, samen met Jip & Janneke en de basisscholen, om een 
doorgaande taallijn op te zetten. Waarbij we het belangrijk vinden dat de peuters als ze naar 
de basisschool gaan dit met een voldoende woordenschat doen. Met een taalachterstand op 
de basisschool beginnen is een achterstand die dan al moeilijk in te halen is. We gaan naast 
de methode Peuterplein ook aan de slag met logo 3000. Doel van logo 3000 is om kinderen 
met een voldoende woordenschat naar de basisschool te laten gaan. Zodra we begonnen 
zijn zullen we u hierover de hoogte houden, ook met welke woorden we de komende maand 
aan de gang gaan zodat u ook thuis hier aan mee kan doen. Alvast een tip, als uw kind een 
nieuw woord leert denk dan ook meteen aan het lidwoord dat ervoor hoort. Voorbeeld i.p.v. 
van appel meteen de appel zeggen.  
En we zijn uiteraard ook erg blij dat Merve en Britt de cursus praten met niet sprekende 
peuters volgen, zodat we meer kennis over dit thema zelf in huis krijgen. Cindy gaat de 
cursus logo 3000 volgen en we krijgen hierin ook ondersteuning van stichting PAS. 
 
De oudercommissie: 
Dringende oproep: De oudercommissie zoekt nog twee leden/ouders vanuit het KDV! Vind je 
het leuk om je te verdiepen in de organisatie en een stem te hebben in beslissingen die 
genomen worden, laat het ons weten! Je stem wordt gewaardeerd, je spreekt  immers ook 
voor alle andere ouders die een zo goed mogelijke opvang voor hun kinderen wensen! 
Momenteel zijn er geen ouders in de oudercommissie vanuit het KDV, dit is een zeer 
onwenselijke situatie, we vergaderen ongeveer 4/5 keer per jaar, ik vraag u echt niet om op 
zaterdag te komen klussen, kortom baby/peuterouders meldt u aan!  Aanmelden of meer 
info: info@peuterthuis.nl of bij de leidsters.  
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