januari 2018
We wensen alle gezinnen Gods zegen toe voor 2018!
Dianne, Jasmijn en Anja.
WELKOM PEUTERS
In de eerste week na de kerstvakantie kwamen Joëlle,
Jonathan, Jules, Eva en Jaïr voor het eerst op de speelzaal.
We heten hen en hun ouders (opnieuw) van harte welkom bij
onze speelzaal.
AFSCHEID PEUTERS
In november namen we afscheid van Luca en in december
van Lucas; ze gingen naar school en hebben het daar goed
naar hun zin.
We wensen hen daar verder een goede tijd!
GEBOORTES
Floris en Thomas in de woensdaggroep kregen 16 december
een zusje Fleur. We feliciteren het gezin van harte.
Gerco kreeg 4 januari een broertje William. Dit kindje werd -4
maanden- te vroeg geboren in het WKZ. We bidden voor hem
en het gezin dat het goed mag blijven gaan met William.
PEUTEROPVANG VIJF MORGENS OPEN
In november ging ook de dinsdagmorgen open. Inmiddels telt
deze groep 4 peuters en is Juf Jasmijn hun juf.
BSO ÓÓK OP DONDERDAGMIDDAG
Sinds januari 2017 is er op maandag en dinsdagmiddag
Buiten Schoolse Opvang in de SvdO school. Vanaf februari
gaat ook de donderdagmiddag starten van 15.00 tot 18.00.
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt
u bellen naar het kantoor van Kindcentra de Drieslag.
Telefoonnummer 0342-787380.
GGD INSPECTIERAPPORT
Op donderdag 14 december was er een onaangekondigde
controle in de peuterspeelzaal door de GGD. Enkele dagen
later kwam het rapport daarover binnen. We zijn er erg blij
mee!
U kunt het lezen op:
www.kindcentradedrieslag.nl/media/bestanden/GGDrapportP
OSvdO2017.pdf
Zomergroet

Peuteropvang
Schimmelpenninck
van der Oye
Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
Tel. 06-21302629
E-mail:
po@svdohoevelaken.nl

TERUGBLIK OP THEMA’S
Wat leuk dat veel kinderen bij het thema ‘regen’ een paraplu
meebrachten! Het woord paraplu kennen de kinderen nu heel goed.
Samen met ouders vierden we het kerstfeest. Fijn dat er van bijna
alle kinderen een ouder of grootouder kwam meeluisteren en
zingen.

Alvast vooruit blikken:

Na de kerstvakantie:

THEMA’S EN BIJBELKRING IN DE KOMENDE MAANDEN

-De 5 wijze en 5 dwaze meisjes
-Esther wordt koningin
-De wonderlijke visvangst

De thema’s zijn:
 Ik en mijn familie, knuffels en voorjaar.

De thema’s zijn:

Over de 5 wijze en 5 dwaze meisjes vertellen we ook deze week in
de bijbelkring.
Over Esther vertellen en zingen we volgende week en maken een
kroon. Op de SvdO school wordt in die week ook verteld over
Esther en in de dienst op zondagmorgen in de Dorpskerk zal het in
de preek ook centraal staan.
Daar ontvangt u een flyer over.
Daarna vertellen we:
 De wonderlijke visvangst.
 Jezus maakt een blinde beter
 Jezus zegent de kinderen.

-Kunst
-Regen
-Kerstfeest
-Ik en mijn familie

