
Algemeen
Let op:

Directeur janet Viejou is op vakantie vanaf 30-8 t/m 14-9

Mocht u het personeel willen bereiken:

Mail Peuter Thuis: personeel@peuterthuis.nl 

Tel: 026-2130335

Kindplanner:
Het duurt even maar we schieten op. We moeten alle kinderen implementeren
en dat is een hele klus.  Medio september 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. 



Logo 3000:
Wij gaan vanaf september in onze peutergroepen werken met een nieuwe
methode: LOGO 3000. LOGO 3000 is een pakket met kant-en-klaarmateriaal
om het woordenschatonderwijs speels en effectief vorm te kunnen geven. Het
doel van logo 3000 kunnen we kort en krachtig omschrijven: de bestaande
woordenachterstand bij jonge kinderen verkleinen.
We zullen meer gaan werken met woordkaarten en pictogrammen. De eerste
onderwerpen die we zullen behandelen gaan over ‘rommel maken’, opruimen,
sorteren, weggooien gekoppeld aan het stukje: kwijt, zoeken, terugvinden
Door middel van deze methode leren wij peuters spelenderwijs de 500 woorden
van de basiswoordenlijst te begrijpen, te kennen en te gebruiken.
Daarna zullen wij ons bezig houden met de handelingen: stilzitten, bewegen,
op je plaats etc. Deze woorden zullen jullie thuis hopelijk ook meer teruggaan
horen van jullie kinderen! :)

Mededelingen



Komen en gaan
Wij zijn weer erg blij met de nieuwe
kinderen op onze groepen. Welkom
Noury, Fay, Vigo en Milo op de
Babygroep. 
Welkom Chloè, Elena, Silvijn
en Santiago op de Peutergroep.. 

Lorin komt over vanaf de
peutergroep naar de
Peuterplusgroep! Gezellig, en
welkom!

Stagiaires:
Stagiaires tot febr. 2019:
babygroep: Britt PW-4 op woe, do en
vrij
Peuter groep: Sierra PW-4  
Peuter plus: May PW-4 op ma en di.
 
Welkom!

 

 

De groepen

Babygroep
Hoera! Marin is bevallen van een
jongetje. Hij heet Benjamin.
Gefeliciteerd. 

We hebben een nieuw thema op de
babygroep, namelijk boerderij dieren.
We zijn al druk aan de knutsel
geweest met de kinderen. Ook de
boekjes doen het goed. Veel
kinderen weten de dieren en
geluidjes die bij mekaar horen al.
Knap zeg!

Patty heeft van 3 september tot 16
september vakantie. Ze word
vervangen door Merve en Pascalle. 



Peutergroep
Thema waarmee we aan de slag
gaan, de rommel:
rommel= het is niet netjes
opruimen = spullen wegleggen
weggooien= ik gooi het in de
prullenbak
De prullenbak = aanwijzen en
zeggen: dit is een prullenbak.

 
De peutergroep zit op dinsdag vol,
ruilen is alleen mogelijk als er een
kind niet komt

Peuter+groep
Eind september zullen wij een start
maken met het thema ‘herfst’. Deze
pakken we tussendoor met de
thema’s van LOGO 3000.

Leidsters:
Merve zal de donderdagen van
Minke opvullen in de tijd dat Minke
op vakantie is.
 
Bakjes:
Denken jullie er s.v.p. aan de bakjes
van de kinderen regelmatig na te
kijken en ook te legen? Bij voorbaat
dank! 
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