Januari 2018
Welkom
Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hebben allemaal heerlijk 2 weken
vakantie gehad. We hebben kerstfeest mogen vieren en oud en nieuw! We
zijn blij dat alle peuters weer kunnen komen. Ook zijn er weer nieuwe peuters
bij gekomen. We wensen jullie een fijne tijd!

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

Ook zijn we erg blij met onze nieuwe buren! Het kinderdagverblijf.
Zoals u misschien al weet zijn we per 1 januari gestart met het
kinderdagverblijf aan de Iepenhof. Ook bieden we hier BSO (buitenschoolse
opvang)
Bent u geïnteresseerd? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op
en vraag naar Laura of Edith. 0342-787380
Afscheid
Enkele peuters zijn voor de kerstvakantie 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 er kouder weer aankomt) 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
- Baby Mozes
- Engel bij Maria
- Jezus is geboren
- De herders op bezoek
De volgende liedjes hebben we geleerd:
- klein klein kindje
- Wees niet bang Maria
- Jezus is geboren
- Er is een kindje geboren op aard
- Luid klokje
- Ga je mee opzoek naar het Koningskind
Thema: Sinterklaas en Kerst
We hebben een hele leuke tijd gehad tijdens sinterklaas.
We hebben veel woorden geleerd die bij het thema horen en we hebben het
gezellig gehad met elkaar
Kerstfeest vieren op de peuterspeelzaal is altijd speciaal. We oefenen al ruim
van te voren met de liedjes en dan komen uiteindelijk de papa’s, mama’s,
oma’s opa’s en andere belangstellende bij ons zingen. We vinden het erg fijn
dat er weer zoveel ouders en belangstellende zijn gekomen!

AGENDA
-

31 januari
Ouderavond KJS
26 feb t/m 2 mrt
voorjaarsvakantie

Nieuwe thema: Ik en mijn familie
Het nieuwe thema waar wij aan gaan werken is: Ik en mijn familie.
Wat is een familie? Wie horen bij je familie? Wie horen in het gezin?
Het is leuk als u een gezinsfoto of familiefoto meeneemt. Deze foto mag
gewoon uitgeprint zijn.
Penseelgreep
Wij merken dat nog erg veel kinderen hun potlood niet goed vasthouden. We
proberen hier erg mee te oefenen op de peuterspeelzaal. Wilt u hier thuis
ook aan meewerken?
Huishoudelijke mededelingen
-Het is fijn als er een extra luier in de tas zit. (als uw kind nog niet zindelijk is)
-Wilt u reservekleding in de tas doen
-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. Daarnaast is het voor de mondmotoriek van de kinderen beter
wanneer een kind uit een beker drinkt. Er zijn heel wat kinderen die een
pakje/bidon/flesje meekrijgen. Dat vinden wij op zich prima, maar voor de
spraakontwikkeling van uw kind is uit een beker drinken erg belangrijk. Op
die manier train je de mondspieren goed.

Peuterpraatjes
- Esmee: ‘’Ik heb een meisjesoma’’
- Guus: ‘’ Ik ben geprikkeld door een muggenbeet’’
- ‘’Dat liedje ken ik ook: Hoofd, schouders, knie en kont’’
- Kathy: Juf, mag ik met je trouwen?

Groetjes van juf Marjolein, juf Anne-marie en Juf Colinda

