Oktober 2017
Welkom
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en we zijn weer helemaal opgestart!
Dat betekent ook dat er weer nieuwe kinderen zijn gekomen. We willen
iedereen hartelijk welkom heten, en wensen jullie een leuke tijd op onze
peuterspeelzaal!

Peuterspeelzaal
Koningin Juliana
Dr. A. Schweitzerlaan 10
3771 XM Barneveld
Tel. 06 – 21363636
Email: psz@kjsbarneveld.nl

Afscheid
Enkele peuters zijn voor de herfstvakantie naar de basisschool gegaan.
Leuk! Wij wensen jullie veel plezier in de klas en zullen jullie missen.
Brengen en halen
Voor de zekerheid willen wij nog even aangeven wat de tijden zijn om te
brengen en te halen. De tijd om te brengen is tussen half 9 en kwart voor 9.
We snappen dat dit voor sommige ouders net niet aansluit bij de andere
kinderen die u weg brengt. We vinden het dan helemaal niet erg (zeker niet
nu het weer kouder word) dat u op het plein of binnen wacht. Wij houden dan
de blauwe deur naar het lokaal dicht. Zodra deze opengaat, mogen de
kinderen ook echt naar binnen om te spelen.
Het ophalen is tussen kwart voor 12 en 12 uur.
Bijbelverhalen:
De volgende Bijbelverhalen zijn verteld:
 De schepping
 Noach bouwt een ark
 Abraham de knecht van God
 Jozef in de put

Thema: ‘’Dit ben ik”.

De volgende liedjes hebben we geleerd:
- Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes
- Klop klop klop
- Abraham, Abraham
- Jozef zoekt zijn grote broers
Thema: Dit ben ik
Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema “Dit ben ik’’ We leerden
over ons lichaam. Waar zit je neus? Wat kun je met je neus?
Ook hadden we het over gezichtsuitdrukkingen: boos, blij en verdrietig.
We hebben het ook over tanden poesten gehad.
We hadden een echte kapsalon gemaakt op de peuterspeelzaal. De kinderen
vonden dat erg leuk!
Liedjes die erbij horen:
- Hoofd, schouders, knie en teen
- Dit zijn je wangentjes
- Poets je tanden
Nieuw thema
Het nieuwe uk en puk thema waar wij mee gaan werken is: Regen.
Als uw kind regenlaarsjes heeft mogen die ook wat vaker aangetrokken
worden naar de peuterspeelzaal!

AGENDA





15 en 16 november :
Fotograaf
29 nov - 5 dec:
Sinterklaasviering
18-22 december:
Liedjeskwartier
25 december – 5
januari 2018:
Kerstvakantie

Herfstwandeling
We zijn naar het bos geweest en hebben heerlijke herfstwandelingen gemaakt.
Wat hebben we veel gevonden! Alle ouders die mee gingen: HARTELIJK BEDANKT!
Namen
Het is voor ons fijn wanneer u de naam van uw kind zoveel mogelijk op de voorwerpen zet die hij/zij
meeneemt. Daarbij denken wij aan tas, jas, beker, bakje.
Geeft u een banaan mee, wilt u dan met een watervaste stift de naam van uw kind erop zetten? Het komt
regelmatig voor dat we verschillende bakjes hebben zonder naam, dit is vervelend, omdat kinderen het ook
niet altijd weten.
Peuterpraatjes
 Sophie Krikke moet heel hard hoesten.
Juf Anne-marie zegt: ‘’Kindje, kindje toch’’
Sophie: Ik ben Sophie!
 José tegen juf Colinda: ‘’Juf, heb je nu alweer nieuwe schoenen’’
 Het waait hard. Juf zegt: ‘’’Het lijkt wel herfst’’ Barend: ‘’Nee, een hele grote wind!’’’
 Esmee: ‘’Juf, zij heeft 2 haren. (twee staartjes)

Kinderopvang en BSO
HOERA! We starten met Kinderopvang, locatie Juliana. Goed nieuws! We gaan vanaf 1 januari a.s. starten
met Kinderopvang bij de Julianaschool! Omdat er zoveel vraag is naar Kinderopvang kunnen we niet wachten
tot de nieuwe school klaar is. In het bijgebouw aan de Iepenhof is nog ruimte en daar gaan we starten met
een groep van 0-4 jaar. We beginnen op de dinsdag (4 kinderen) en de donderdag (7 kinderen) van 8.0018.00 uur. Maar als er vraag is naar de andere dagen, dan gaan we zeker ook op die dagen open. Welkom!
Daarnaast hebben we op dit moment BSO op de donderdagmiddag. Maar vanaf 1 januari a.s. starten we ook
op de dinsdagmiddag. Voor de BSO willen we graag uitbreiding, dus als er vraag is naar de andere dagen,
laat het ons weten! Bent u geïnteresseerd? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op en vraag naar
Laura of Edith. 0342-787380.
Fijne herfstvakantie!
Groetjes van juf Marjolein, juf Anne-marie en Juf Colinda

