Peuterspeelzaal Kleinduimpje
Bloemengaarde 39
2861VM Bergambacht

Telefoon:(0182)351959

PEUTERGELEUTER
Aan de ouders en verzorgers,

november 2017

Allereerst willen wij alle nieuwe peuters en hun ouders van harte welkom
heten. Heel veel plezier gewenst de komende tijd bij Kleinduimpje. En ook de
kinderen die de peuterspeelzaal gaan verlaten wensen wij een fijne tijd toe op
hun nieuwe school.
Na de zomervakantie hebben we weer leuke activiteiten gedaan met het thema
“huis”en momenteel zijn we nog bezig met het thema “herfst”. En dan volgen
alweer snel sinterklaas en kerst.
Jantje Beton:
In de vorige Peutergeleuter hebben we laten weten dat we buiten- en
binnenspeelgoed hebben gekocht. Er was nog geld over en daarvan hebben we
nog een skelter kunnen kopen en ontwikkeling stimulerende spelletjes voor
binnen.
Sinterklaas:
Op maandag 4 december en dinsdag 5 december wordt er in iedere groep
Sinterklaas gevierd. De peuters hoeven dan geen eten en drinken mee te
nemen.
Kerst:
Vlak voor de kerstvakantie vieren we ook nog kerst met de peuters. Dit wordt
gehouden op 21 en 22 december. Ook dan hoeven de kinderen geen eten en
drinken mee te nemen.
Afscheid:
Helaas gaan we op vrijdag 22 december ook afscheid nemen van onze juf
Marty. Ze heeft wel 15 jaar als enthousiaste vrijwilligster bij Kleinduimpje
gewerkt. Ook juf Hannie nam eind september afscheid nadat zij meer dan 25
jaar gewerkt heeft als pedagogisch medewerkster. Wij zullen ze erg missen en
willen hen hartelijk bedanken voor al deze jaren en wensen hen alle goeds toe!

BHV:
Het kan u niet zijn ontgaan de mooie brandweerposter in de gang met onze
BHV’ers juf Anjo, juf Beppie en juf Marjan als brandweerman. Zij hebben weer
hun certificaat voor een jaar behaald. Van harte gefeliciteerd!
Groepsfoto’s:
In de gang zijn de oude groepsfoto’s weer vervangen door recente
groepsfoto’s.
Tijden:
Sinds september vallen wij onder Kinderopvang Schoonhoven (KOS) en
hierdoor gaan per januari de breng- en haaltijden veranderen.
Vanaf 8.15u. tot 8.30u. brengen en 12.00u. tot 12.15u. ophalen. ’s Middags
wordt dat 13.15u. tot 13.30u. brengen en 15.00u. tot 15.15u. ophalen. Wij zijn
flexibel met het later brengen en eerder ophalen van uw kind.
Voor iedereen zullen deze tijden even wennen zijn.
Voorleesochtend:
Eind januari zal er weer een voorleesochtend of middag georganiseerd worden.
Dan mogen papa’s, mama’s, opa’s of oma’s komen voorlezen. U hoort hier in
januari nog meer over.
Vakanties:
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag en Pasen
30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie incl. Koningsdag en 27 april 2018 t/m 11 mei 2018
Hemelvaart
Pinksteren
21 mei 2018
Zomervakantie
16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018
Peuterpraat:
Floortje: “het is vandaag een beetje misselijk” (mistig)
Gemma: “mama heeft blote oren gemaakt” (ze heeft een staartje)
Liv: “ik heb een ballerijntje” (mandarijntje)

De pedagogisch medewerkers en het bestuur wensen iedereen een gezellig
sinterklaasfeest en fijne kerstdagen toe!

