Peuternieuws
De jarigen
Juni
10 Melle, 4 jaar
10 Herre, 4 jaar
23 Nynke, 4 jaar
24 Eelkje, 4 jaar

Juli
4 Benjamin, 4 jaar
4 Siebren, 3 jaar
8 Chris, 4 jaar
10 Evert Jelger, 4 jaar
21 Emily Esmee, 3 jaar`
27 Liza, 4 jaar
31 Esmee W, 3 jaar

augustus
2 Rimke, 3 jaar
24 Chelsea, 3 jaar
25 Jelyne, 3 jaar

Afscheid juf Ineke
Na bijna 40 jaar zal juf Ineke aan het eind van dit schooljaar afscheid van ons nemen.
Dit zal zijn donderdag 19 juli. Officiële uitnodiging volgt nog.
Nieuw schooljaar
Wij zijn blij jullie te mogen vertellen dat Inge van Denzel ons team in het nieuwe
schooljaar komt versterken.
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.
Vakantie
22 juli tot 3 september 2018
Schoonmaken
De eerste week van juli gaan we weer al het speelgoed schoonmaken.
Er komt een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u mee naar huis wilt nemen
Om schoon te maken.
Thema: Verkeer.
Het thema verkeer is een thema wat we dagelijks tegenkomen.
Denk alleen maar eens hoe de peuters op de peuterspeelzaal zijn gekomen. Was dat
lopend, op de fiets of in de auto?
En wat is het soms druk op de weg!
We moeten goed uitkijken bij het oversteken en dat gaan we ook leren door samen een
wandeling te maken.
Op de thematafel staan allerlei dingen die betrekking hebben op het thema, zoals boeken
maar ook een weg van papier.
Hierop staan auto’s , motoren, maar ook een wandelaar.
Waar moet iedereen lopen/rijden? Op de weg of de stoep?

tips voor thuis
Op straat kan het heel gevaarlijk zijn, leer uw kind spelenderwijs dat het goed moet
uitkijken bij het spelen. Benoem eens, tijdens een ritje op de fiets, in de auto of tijdens
een wandeling wat er allemaal gezien word op straat.
Waarom moet een auto stoppen op de hoek van de straat?
En moeten we dat ook als we op de fiets zijn?
boeken binnen het thema
We lezen o.a het Tomke verkearsboek en Max op de fiets.
Liedjes binnen het thema
Tijdens het thema zingen we de volgende liedjes:
De wielen van de bus
Helikopter, helikopter,
Treintje ging uit rijden
Woorden bij het thema
fiets, auto, trein, wandelen, uitkijken, verkeersbord, stoplicht,
oversteken, rood, groen, oranje, snel, langzaam
fyts, auto, trein, kuierje, útsjen, ferkearsboerd, stopljocht,
oerstekke, reas, grien, oranje, hurd, stadich
Meenemen binnen het thema
De peuters mogen altijd wat meenemen wat binnen het thema past,
denk hierbij aan de fiets laten zien in de kring of die mooie auto.
Heeft uw kind een fietshelm?
Die mag ook mee om te laten zien!

