Peuterspeelzaal Kleinduimpje
Bloemengaarde 39
2861VM Bergambacht

Telefoon:(0182)351959

Aan de ouders en verzorgers,

Allereerst heten wij alle nieuwe peuters en hun ouders van harte welkom. Wij wensen
hen een heel plezierige tijd op Kleinduimpje.
De peuters die onze peuterspeelzaal gaan verlaten, wensen wij een fijne tijd toe op
hun nieuwe school.
De afgelopen maanden zijn wij weer volop bezig geweest met verschillende thema’s.
Vaste onderdelen voor de kinderen waren natuurlijk Moederdag en Vaderdag. De
peuters werken altijd met veel plezier aan de verrassing voor mama of papa en
vinden het leuk om met elkaar verstopplekjes te bedenken voor de cadeautjes. Wij
hopen dat deze peuterwerkjes bij u in de smaak zijn gevallen.
Grote schoonmaak:
Het speelgoed en de meubels van beide lokalen hebben weer een grote
schoonmaakbeurt gehad. Omdat alles intensief gebruikt wordt, was dit geen
overbodige luxe.
Ouders die hieraan meegeholpen hebben en ouders die speelgoed mee naar huis
namen om schoon te maken: nogmaals hartelijk dank!
Schoolfotograaf:
Het duurt nog even, maar u kunt het vast noteren. Op maandag 4 en dinsdag 5
september komt de schoolfotograaf op de peuterspeelzaal. Er zullen individuele
foto’s van uw peuter gemaakt worden en een groepsfoto.
Breng- en haaltijden:
Graag brengen wij nog een keer de breng- en haaltijden onder uw aandacht. Wij
verzoeken u vriendelijk om de afgesproken tijden te hanteren:
’s morgens brengen tussen 8.50 uur en 9.00 uur en ’s middags tussen 12.50
uur en 13.00 uur,
’s morgens halen tussen 11.30 uur en 11.40 uur en ’s middags tussen 15.30 uur
en 15.40 uur.
Tussendoortje;
Wij zouden het fijn vinden als u uw peuter niet meer dan 1 tussendoortje meegeeft.
Dus 1 stuk fruit of 1 koekje o.i.d.
Jantje Beton:
Van het geld dat afgelopen februari met de Jantje Beton collecte is opgehaald,
hebben wij een skelter voor buiten gekocht en een speeltent, waar zowel buiten als
binnen mee gespeeld kan worden.

Kleding gevraagd:
Is uw peuter uit zijn of haar kleding gegroeid en heeft u er geen speciale bestemming
voor? I.v.m. “ongelukjes” zijn wij heel blij met jongens- en meisjeskleding, ondergoed,
en sokken.
Buitenspelen:
Als het mooi weer is spelen de peuters graag buiten. Wij zouden het erg fijn vinden
als u uw peuter thuis al insmeert met zonnebrandcrème.
Vriendelijk verzoek:
Als u tijdens het vieren van de verjaardag van uw peuter of bij een andere activiteit
foto’s of videobeelden wilt maken, vinden wij dat prima.
Maar i.v.m. de privacy van met name onze peuters en de pedagogisch
medewerksters, willen wij u vragen om deze foto’s of beelden in de persoonlijke sfeer
te houden en niet via sociale media en andere kanalen te verspreiden.
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie incl.
Koningsdag en
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
30 maart 2018 t/m 2 april 2018
27 april 2018 t/m 11 mei 2018

21 mei 2018
16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018

Peuterpraat:
Jaimy: “ik lust graag kasketti” (spaghetti)
Tim: “het gaat ommeren” (onweren)
Reinout: ”ik ga met papa de dinosaurussen voeren”
Juf: ”wat geef je ze dan te eten?”
Reinout: ”nou, boterhammen met aardbeienjam”
Jort ziet een dode vlieg in de vensterbank liggen: ”juf, die vlieg doet het niet”

De pedagogisch medewerksters en het bestuur wensen iedereen een fijne vakantie!

