januari 2018
Algemeen
We zitten alweer in het nieuwe jaar. Via deze weg nog allemaal de
beste wensen voor 2018. Tevens zijn wij in het nieuwe jaar
veranderd naar peuteropvang i.p.v. peuterspeelzaal. Ook heeft elke
peuter een briefje mee gehad, wie zijn of haar mentor is.
Welkom en afscheid
Wij heten onze nieuwe peuters: Syljo den Hertog, Timo Jansen,
Nienke van Maanen, Ilja Boone, Jaïr van Herk, Luke Lubs en Elza
Vos van harte welkom op de peuterspeelzaal en we hopen op een
fijne tijd samen! Wij nemen afscheid van Sarin Versteeg, Eli Hamoen,
Nathan Linge, Isabella van Vliegen, Jesse Mudde, Lauren Mars, Nout
van Veldhuizen en Mano Overmeer. Veel plezier in groep 1.
Geboorte
Bij familie Asmelash is 12 januari een zoon en voor Heaven een
broertje geboren. Van harte gefeliciteerd.
Wijzigingen
In dit nieuwe jaar is Juf Dinanda de dinsdag gaan werken i.p.v. de
donderdag. Juf Koretta en Juf Marry werken nu samen de donderdag
en wisselen de dinsdag en vrijdag met elkaar af.
Stagiaire
In de vorige peuterpraat zijn we vergeten te vermelden dat Karin
Boersma stage bij ons loopt. Ze loopt stage op maandag, dinsdag en
vrijdagmorgen. In maart vervalt de vrijdagmorgen i.v.m. school.
Schoonmaakavond
Woensdag 31 januari houden we een schoonmaakavond. U krijgt
hier nog een briefje over met verdere informatie.
Olvaritpotjes
Wij hebben voor een werkje grote olvarit potjes nodig. Wilt u helpen
sparen?
Terugblik in thema’s
Na de herfstvakantie zijn we aan de slag gegaan met thema regen.
Met vingerverven mochten de kinderen regendruppels maken bij Jip
en Janneke. Zelfs binnen regende het (de juf spuit de kinderen nat
met de plantenspuit), gelukkig hadden we regenjassen en paraplu’s,
dus werden we niet nat.
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We hebben een leuk sinterklaasfeest met elkaar gehad. Voor elk kind
was er een cadeautje. Als verrassing kwamen er op dinsdag zelfs
echt pieten langs.
Met kerst heeft ieder kind een kaarsje meegenomen en een mooie
standaard gemaakt. De laatste week voor de vakantie hebben we
kerst gevierd. De kaarsjes mochten aan en met ze allen zongen we
liedjes. Fijn dat alle ouders kwamen op het kerstfeest.
We hopen het nog over de volgende thema’s te hebben: ik en mijn
familie, knuffels, voorjaar.
Bijbelverhalen
De volgende verhalen hebben we gehad:
- De broers van Jozef gaan naar Egypte
- Baby Mozes
- De engel bij Maria
- Jezus is geboren
- De herders komen op bezoek
Liedjes die we hebben gezongen
Jozef zoekt zijn grote broers
- Kindje Mozes
- Kerstliedjes
De komende tijd gaan we de volgende thema’s behandelen
- Ik en mijn familie
- Knuffels
- Voorjaar
- Koningsdag

Peuterpraatjes
Juf loopt het magazijn in,
Anna loopt er achter aan en
vraagt: “Is dit een winkel”?
Giliano vertelt dat hij wordt
opgehaald door zijn
“collega”.
Juf krijgt allemaal eten en
drinken van de kinderen. Dan
schenkt Ruben zo de
theepot in juf haar mond.
Juf zegt: “dat kan toch niet

We hopen tot de meivakantie de volgende verhalen te vertellen:
- De wijzen uit het oosten
- Koningin Esther (Bijbels themaweek samen met de Drieslag
scholen)
- De wonderbaarlijke visvangst
- Jezus maakt een blinde beter
- Jezus zegent de kinderen
- Kruisiging en opstanding
- Verschijning aan de apostelen
- Hemelvaart

zo in mijn mond”?! Ruben:
“Dat is optimel”.
Juf: “het hagelt buiten”.
Jesse: “Dat is sneeuwregen”.
Juf vraagt aan Eli: “hoe vaak
kom je nog”? Eli: “Nog 3
minuten”.

Belangrijke data:

Liefs,
Juf Marry, Juf Karin, Juf Dinanda en Juf Koretta

Nationale voorleesdagen:
29 jan t/m 2 februari
Voorjaarsvakantie:
26 febr t/m 2 maart
Pasen:
30 maart t/m 2 april
Meivakantie:
Vrijdag 27 april t/m 11 mei.

