Nieuwsbrief december 2015
Labelen.
Wilt u de naam van uw kind zoveel mogelijk in de tas, jas, schoenen en sloffen van uw kind zetten?
Niet alle kinderen kunnen goed duidelijk te maken wat van hun is en sommige kinderen kiezen de
tas, jas, schoenen of sloffen die ze het mooist vinden. Voor de leidsters is het een stuk
gemakkelijker.
Mandjes en tassen
Elk kind heeft een eigen mandje waar zijn spulletjes in kunnen, zoals extra kleding en luiers. We
werken met deze mandjes, zodat we alles direct bij de hand hebben als we gaan verschonen.
Bovendien is de kapstok niet groot en snel te vol. We willen u dan ook vragen of u zo veel mogelijk
in de mandjes van uw kind wil doen en de tas weer mee naar huis te nemen.
(Als uw kind heel veel nodig heeft op een dag, dan kan het natuurlijk niet, zet dan gerust de tas
bovenop de mandjeskast in de badkamer)
Thema
De laatste weken hebben we eerst met de kinderen gespeeld, gewerkt en gepraat over de herfst.
Blaadjes met allemaal mooie keuren, kastanjes en eikels zoeken in de buurt. Op de speelplaats
blaadjes vegen, in de kruiwagen scheppen en alles er weer uitgooien…….
Daarna hebben we lampionnen gemaakt en Sint Maarten nagespeeld en de liedjes gezongen.
En nu is het alweer sinterklaastijd. Natuurlijk gaan we pepernoten bakken.
En de feesten zijn nog niet voorbij: Kerstmis komt eraan.
Trakteren
Wat kun je trakteren als je kind jarig is? Hieronder tips van het voedingscentrum hoe je trakteren
leuk en gezond maakt.
De beste traktaties zijn klein en hebben weinig calorieën. Hieronder vind je een paar ideeën
daarvoor. Of je kunt een klein cadeautje geven. Voor weinig geld heb je een hoop leuks, zoals
gummetjes, feesttoeters, stickertjes, stempels, vingerpopjes, uitdeelboekjes, bad eendjes en ga zo
maar door. Scheelt weer een eetmoment en het gaat een stuk langer mee.
Traktatietips
1. Vul een puntzakje van mooi papier met naturel popcorn.
2. Versier mini-krentenbolletjes met een vlaggetje.
3. Pak doosjes rozijntjes in met mooi cadeaupapier, knoop er een lint aan en hang de doosjes aan
een paraplu om uit te delen.

4. Knoop met mooi lint een speeltje aan soepstengels.
5. Maak een grabbelton van een versierde doos met daarin houtwol en kleine verpakte speeltjes.
Traktatieboek
In het boek 'FEEST! 46 traktaties voor school of thuis' van het Voedingscentrum staan nog veel
meer ideeën en recepten voor traktaties. Je kunt deze bestellen via:
www.voedingscentrum.nl/webshop
Koffieochtend en -middag
Kom ook gezellig samen met andere ouders op het grote scherm naar uw kind kijken. Koffie en
thee staat voor u klaar. We verwachten u ‘s morgens vanaf 9.00 uur en ’s middags vanaf 13.30
uur. De volgende koffieochtenden en -middagen zijn gepland in januari 2016: 11, 12 en 13 januari.
U kunt dan ook gelijk kennis maken met de nieuwe oudervertegenwoordiger in het bestuur:
Karin de Beer.
Buitenruimte
De buitenruimte is helemaal klaar. Op 11 november hebben de kinderen samen met de tuinmannen
twee appelbomen geplant, wat een werk was dat! Met z’n allen hebben we geholpen om de
bomen te tillen, in het plantgat te zetten en alle aarde er weer bij te scheppen.
’s middags heeft Pieter, vrijwilliger voor de tuin, nog 300 bollen geplant. Narcissen, krokussen en
Blauwe Druifjes. We zijn heel benieuwd hoe mooi het is in het voorjaar!
We hebben afscheid genomen van vijf kleuters.
Veel plezier en succes op jullie nieuwe school.
Er zijn ook weer vier nieuwe peuters gekomen:
Welkom!! Wij hopen dat jullie veel plezier zullen hebben bij ons.
Wat vindt u als ouder belangrijk?
Goede ideeën, praktische problemen die te maken hebben met de peuterspeelzaal, , oplossingen
daarvoor, laat ze ons weten. U kunt uw vragen of opmerkingen bij een van onze medewerkers
kwijt of bij de oudervertegenwoordiger in het bestuur: Karin de Beer.
Vakanties en vrije dagen 2015 / 2016 ’t Opstapje
Kerstvakantie: donderdag 24 t/m vrijdag 1 januari (maandag 4 januari 2016 weer beginnen)
Maandag 28 maart ( = 2e paasdag)
Meivakantie: woensdag 27 (= koningsdag) t/m vrijdag 6 mei (Hemelvaart: do 5 en vr 6 mei)
Maandag 16 mei ( = 2e pinksterdag)
Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 5 augustus
Herfstvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Kerstvakantie: maandag 26 t/m vrijdag 30 december (maandag 2 januari 2017 weer beginnen)

