Peuternieuws
De jarigen :
Februari
19 Mike, 4 jaar
18 Ninthe Geanne, 4 jaar
21 Lieke, 3 jaar
25 Sanne, 3 jaar

Maart
26 Theo, 4 jaar

Basisschool
Nog een paar dagen en dan mogen Mike en Ninthe Geanne naar de basisschool wij
wensen jullie daar veel plezier!
Nieuwe kinderen
In februari zijn Sytha en Alex gestart in de maandag/woensdag groep. Wat fijn dat jullie
er zijn.
Feest!
Woensdagmiddag 27 februari is er feest voor de peuters! Want wij hebben
certificering gehaald tweetalig beleid! Uitnodiging volgt…wij hebben er zin in!
Telefoonnummer peuterspeelzaal
Ons telefoonnummer is:06-18939732
Bij afmelden i.v.m. ziekte of andere reden kunt u ook een sms sturen.
Nationale voorleesweek
De nationale voorleesweek is geweest en dit jaar was het prentenboek “Een huis voor
harry” waarbij we ook een leuk liedje via youtube hadden. Hebben jullie thuis ook al even
gekeken?
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!
Ouderavond
Wilt u de datum alvast in de agenda zetten? Dinsdagavond 5 maart 2019 deze is in
samenwerking met de basisschool!
De avond zal in het teken staan van de kleuterleeftijd. Welke ontwikkelingen maakt het
kind dan door.. Wat leert het, welk gedrag past daarbij? Uiteraard is er volop ruimte om
vragen te stellen en ideeën uit te wisselen. Aly van Dijk, ervaringsdeskundige uit
Eastermar , zal de avond leiden. In de loop van deze week krijgt u een officiële
uitnodiging met daarbij een strookje waarop u zich kunt aanmelden. Op die manier
weten we ook waar we op moeten rekenen. Alvast dank!
Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw peuter in laarzen, schoenen, jassen ed.
zetten? Bedankt!
Thema ; Ziek en gezond
Iedereen is wel eens ziek; griep, verkouden of hoesten, het overkomt ons allemaal.
We werken de komende weken aan het thema ziek en gezond en bouwen de huishoek
om tot een echt ziekenhuis waar de peuters kunnen ontdekken wat er allemaal in een
ziekenhuis te vinden is en samen spelen.
Ook de thematafel is ingericht op het thema, zo zijn er o.a de verbandmiddelen, maar
ook werken we aan de keuze voor gezond en minder gezond eten.

boeken binnen het thema
Waterpokken, Richard Byrne
Fien en Milo, Pauline Oud
Beer is ziek; waarin beer zich niet zo lekker voelt…gelukkig heeft hij veel vriendjes en zij
verzorgen hem goed tot Beer weer helemaal beter is.
Nog meer prentenboeken over het thema ‘ziek en gezond’ om thuis voor te lezen:

woorden bij het thema
ziek, gezond, fruit , appel , banaan, beter worden, ziekenhuis, dokter
siik, sún, fruit, apel, banaan, better wurde, sikenhûs, dokter
tips voor thuis
Misschien bent u, een van de gezinsleden of uw kind juist in deze periode verkouden. Dat
is dan zo’n levensechte situatie die uw peuter meemaakt. U kunt er nu misschien wat
meer met uw kind over praten dan u anders zou doen. Hoe voelt het als je verkouden
bent? Waar doet het zeer? Je hoofd, je keel, je neus, overal kun je last hebben.
Misschien heb je koorts. Je moet vaak je neus snuiten, hoesten en niezen. Je hebt
behoefte aan slaap maar wordt wakker van het hoesten. En na een tijdje is het weer
over! De verkoudheid is weg, maar komt misschien over een tijdje weer terug.
U kunt thuis met uw peuter ook eens gaan kijken wat er gezond is om te eten en welke
keuzes minder gezond zijn.
Ook bij het boodschappen doen kunt u uw peuter betrekken bij het maken van de keuze
voor gezond eten.

