Peuternieuws

Jarigen
september
16 Feline S, 3 jaar
18 Roos, 3 jaar

Oktober
2 Tessa, 4 jaar
4 Mart Jelke, 4 jaar

Welkom
Deze maand starten er twee nieuwe kinderen Tije komt op de dinsdag en vrijdagochtend
groep en Annieck komt op de maandag en woensdagochtend groep. Heel veel plezier
gewenst op de peuterschool!
Tassen
We doen de tassen bij de kinderen hun jas in de kapstok, de beker mag er uit en op het
dienblad die boven de kapstokken staat.
Koffieochtend
Woensdag 5 september, donderdag 6 september en vrijdag 7 september is er s’ochtends
om half 9 weer een kopje koffie of thee
Thema: Welkom in de peutergroep
De eerste twee weken hebben we het thema “Welkom in de peutergroep”
Hierbij gaan we aan de slag met wat er allemaal gebeurt op de peuterschool. We zitten in
de kring, maken kennis met Pip. Waar horen alle spulletjes? Hoe ruimen we op. Welke
liedjes zingen we? En we leren elkaar kennen!

Feestweek!!!
De kinderen zijn op donderdagochtend 13 september en vrijdagochtend 14 september
vrij van de peuterschool!

Vakanties nieuwe schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie 22 oktober tot 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december tot 6 januari 2018
Voorjaarsvakantie 18 februari tot 22 februari 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
2e paasdag 22 april 2019
Meivakantie 29 april tot 5 mei 2019
Pinksterweekend 7 juni tot 10 juni 2019
Zomervakantie 11 juli tot 23 augustus 2019

Wanneer welke juffen?
Maandagochtend
Dinsdagochtend/dinsdagmiddag
Woensdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagochtend

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

Aaltje en Juf Lia
Aaltje en Juf Lia
Aaltje en Juf Inge
Aaltje en Juf Inge
Lia En Juf Inge

Telefoonnummer peuterspeelzaal
Ons telefoonnummers zijn :06-18939732 en 0511-447868, bij ziekte kunt u een sms
sturen zodat we weten dat uw peuters thuis blijft. De juffen zijn ongeveer een kwartier
voor aanvang van de peutertijd aanwezig mocht u liever persoonlijk contact willen.
Open ochtend
Iedere eerste dinsdag van de maand hebben we van 9.30-11.30 uur een open ochtend,
waarbij belangstellenden zonder afspraak binnen mogen lopen om kennis te maken met
de juffen en de werkwijze van it Wrottershonk .
Wanneer dit moment niet past, kan er een andere afspraak gemaakt worden.
Zegt het voort!
Bibliotheek
Vergeet niet vrijblijvend gebruik te maken van onze bibliotheek. Er zijn weer nieuwe
boekjes. Even de naam en de titel van het boekje in het schrift schrijven die op de
boekenkast ligt.

