Peuternieuws
De jarigen
Mei

Juni

Juli

augustus

8 Albert, 3 jaar

10
10
23
24

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

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

Melle, 4 jaar
Herre, 4 jaar
Nynke, 4 jaar
Eelkje, 4 jaar

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
Pinktermaandag 21 mei
22 juli tot 3 september
Mooi weer!
Wilt u als het mooi en warm weer is thuis alvast uw kind insmeren met zonnebrand?
Namen in de kleding/tassen en bakjes.
Omdat het mooie weer eraan komt hebben veel peuters nieuwe schoenen en/of jassen.
Vergeet u hier niet de naam van u kind in te zetten? Dit voorkomt verwarring. En vergeet
ook niet de namen op de tassen en bakjes te zetten!
Tomke wieke
De eerste week van juni is het Tomke wieke, 1 deze dagen komt een ouder voorlezen op
de groep in het Fries.
Uitstapje!
Ieder jaar gaan we aan het einde van het schooljaar met de peuters naar de
kinderboerderij in Dokkum.
Dit jaar gaat de ma/wo groep op maandag 11 juni
De dinsdagmorgen/vrijdagmorgen groep gaat vrijdag 15 juni
De dinsdagmiddag/donderdagmorgen groep gaat donderdag 14 juni
De peuters mogen om 9 uur op de peuterspeelzaal komen, waarna we naar
Dokkum rijden. We zijn rond 11.30 uur terug.
Voor iedere peuter willen we graag 1 begeleider mee.
De eigen bijdrage is €3,50 wilt u dit aan de juffen betalen?
bibliotheek
Iedere peuter kan gratis twee boeken lenen bij de peuterspeelzaal. In het schriftje
noteert u de naam van uw peuter en de titels van de boeken. U levert de boeken weer in
wanneer u dat past en er mag zo vaak geleend worden als u wilt!

thema; Wonen
Tips voor bij het thema Wonen, wie komt er in mijn huisje?
Bij het thema wonen, gaan we leren wat er in een huis aan meubels staan, wat hoort
waar en waarom?
Samen richten we het poppenhuis in.
Ook mogen de kinderen een foto van hun eigen huis meenemen om te laten zien hoe
verschillend huizen zijn. Wie woont er in een rijtjeshuis en wie niet? Wie heeft er
dakpannen op het dak en wie misschien wel riet?
In de bouwhoek gaan we met de blokken bouwen, en leren we dat er een deur en ramen
in een huis moeten worden gemaakt.
Spelenderwijs leren we woorden binnen het thema.
Deze woorden zijn: het huis-het dak- de garage- het raam- de deur—de bel- opendoenin huis-buiten – de tuin- het hok –wonen
It hus- de garaazje- it dak-it raam- de doar-de belle-iependwaan-yn hus- butendoar-de
tun- it hok- wenje
Tips voor thuis
Maak eens een wandeling met uw peuter en kijk naar alle verschillende huizen in de
buurt.
Soms zijn er dezelfde huizen maar zijn ze toch verschillend door kleurgebruik van verf of
een andere deur.
Ook de tuin van de buren ziet er vaak heel anders uit.
Meenemen voor het thema
De kinderen mogen een foto meenemen van hun huis.

