Peuternieuws

Jarigen
Juni
2 Teye, 3 jaar
20 Sytha, 3 jaar

Juli
4 Siebren, 4 jaar
16 Ale Rikus, 3 jaar
21 Emily Esmee, 4 jaar
41 Esmee, 4 jaar

Augustus
2 Albert Jurre, 3 jaar
2 Rimke, 4 jaar
6 Nienke, 3 jaar
24 Chelsea, 4 jaar
26 Jelyne, 4 jaar

Mooi weer!
Willen jullie als het heel warm is de kinderen thuis al insmeren met zonnebrand!
Vrije dagen basisschool
Maandag 24 juni en vrijdag 5 juli hebben de leerkrachten van de basisschool nog studiedag.
Wij zijn gewoon open. Wilt u uw peuter toch thuis houden dan horen we het graag.
Laatste schoolweek
Dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend mogen de peuters verkleed komen.
Ze hoeven geen eten en drinken mee daar wordt voor gezorgd!
Vakantie
De zomervakantie start op vrijdag 12 juli en we starten weer maandag 26 augustus.
Verbouwing
De laatste schooldag donderdag 11 juli gaan we het lokaal helemaal leeghalen, want we gaan
verbouwen in de vakantie. We hopen dat het allemaal gaat lukken in de zes weken die de
kinderen vrij zijn. Wat gaat er gebeuren? We krijgen een nieuwe vloer met vloerverwarming.
De muren worden geverfd en we krijgen een grote kastenwand als opbergruimte. Een nieuw
keukenblok met werkruimte voor de juffen en warm water.
Hoe het resultaat wordt, daar zijn wij heel benieuwd naar en wij als juffen hebben er veel zin
in. Daarom hoeft er dit jaar geen speelgoed schoongemaakt te worden.
Opleidingen
In mei heeft juf Inge haar VVE certificaat gehaald en juf Lia heeft in juni haar diploma
behaald Pedagogisch beleid kinderopvang (HBO). In kader van ontwikkeling gaat juf Aaltje
een ochtend meedraaien bij de kleuters. Nieuw schooljaar wil juf Lia ook nog een kijkje
nemen bij de taaltrein.

Thema: Zomer
De laatste weken gaan in en we hebben een combinatie gemaakt van de laatste thema’s.
Eigenlijk hadden we thema wonen, maar we maken er van hoe woon je op vakantie. We
gaan hier natuurlijk over hebben met elkaar. De één in de tent, de ander in een caravan
of misschien wel in een huisje. Eigenlijk wonen op een camping. En wat doe je op
vakantie?

Boeken binnen het thema
Boer Boris gaat naar zee
Fien en Milo gaan naar het strand
Woorden binnen het thema
strand, zee, schep, emmer, zon, regen, warm , koud, zonnebril,tent
strân, zee, skeppe, amer, sinne, rein, waarm, kâld, sinnebril, tinte

liedjes
Boer Boris gaat naar zee.
https://www.youtube.com/watch?v=uWcGwcbMZNs

