Nieuwsbrief juli 2016
Beste Ouders en/of verzorger(s),
Het is alweer een tijdje geleden dat onze nieuwsbrief uit is gekomen. Deze willen wij weer nieuw
leven inblazen om u als ouder te informeren over zaken binnen onze speelzaal.
In de nieuwsbrief willen wij graag elke keer een aantal zaken laten terug komen, zoals bijvoorbeeld;
 De nieuwe kinderen en van wie we afscheid gaan nemen
 Het thema waar we aan gewerkt hebben
 Nieuwe thema met bijbehorende gebaren
 Liedje met gebaren erbij
In de volgende nieuwsbrieven zullen wij ook elke keer een liedje uitwerken met de gebaren erbij,
zodat u dit thuis kunt zingen met uw zoon en/of dochter.
Heeft u zelf ideeën of tips om in de nieuwsbrief te zetten, dan horen wij dit graag van u.
Afscheid en nieuwe kinderen
Afgelopen maand zijn er weer vier nieuwe kinderen gekomen.
Welkom! Wij hopen dat jullie veel plezier zullen hebben bij ons.
Nog voor de vakantie gaan wij afscheid nemen van twee kleuters die wij veel plezier en succes
wensen op jullie nieuwe school!
Thema
De laatste weken hebben wij gewerkt aan het thema ‘Vies en schoon’. We hebben met de kinderen
gespeeld, gewerkt en gepraat over vies en schoon. De kinderen hebben de pop in bad gedaan, de
kleren van de pop gewassen, hun handen schoongemaakt, de tafel eerst vies gemaakt en vervolgens
weer schoongemaakt. Ook hebben de kinderen geholpen met het schoonmaken van het speelgoed.
Aankomende week gaan we dit thema afronden en dan gaan we aan de slag met het thema ‘Zomer’.
Onderaan de nieuwsbrief staat de gebaren die bij het thema zomer horen.

15 juli Trouwdag van één van onze leidsters!
Voor deze dag heeft de bruid ook haar collega’s uitgenodigd om bij de ceremonie aanwezig te zijn.
Daarom hebben wij in overleg met het bestuur en de Trappenberg besloten dat de Speelzaal
vrijdagmiddag 15 juli gesloten is. De ochtend zijn wij geopend tot 12.00 u. dit in verband met de
therapieën van de kinderen. Vanaf 12.00 u zijn wij drie weken gesloten in verband met de vakantie.
Vanaf maandag 8 augustus zijn wij weer geopend op de normale tijden.
Wij wensen bruid en bruidegom een hele fijne en zonnige dag toe en heel veel geluk samen.
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Koffieochtend en -middag
Op donderdagochtend 23 juni en vrijdagochtend 24 juni hebben wij ouders geïnformeerd over de
training Kaleidoscoop. Deze training hebben wij na anderhalf jaar bijna afgerond. Ouders zijn
hierover geïnformeerd omdat deze training invloed heeft op de manier waarop onze speelzaal is
ingericht en op de wijze waarop wij werken.
De eerstvolgende koffieochtend en –middag zal na de vakantie zijn. Wij zullen dan een datum
vaststellen en aan u doorgeven. Komt u ook gezellig samen met andere ouders op het grote scherm
naar uw kind kijken? De koffie en thee staat voor u klaar.
U bent van harte welkom vanaf 9.00 uur ’s morgens en vanaf 13.30 uur ‘s middags. Komen de data of
tijden u niet uit, of heeft u al andere afspraken? U bent op elk moment van harte welkom om op het
grote scherm naar uw kind te kijken. Als u dit van te voren even met ons overlegt, is dit altijd
mogelijk.
Kaleidoscoop:
Op woensdagmiddag 29 juni hebben onze leidsters hun Kaleidoscoop certificaat behaald!
Tijdens de uitreiking van het certificaat hebben ze een mooi bloemetje gekregen van het bestuur. Ze
waren verrast hierdoor.
Gefeliciteerd namens ons allemaal.
Bestuur:
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester! Bent u of kent u iemand die de rol van
penningmeester graag zou willen vervullen binnen het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal Extra
Lelystad? Mailt u dan naar spel1lelystad@hetnet.nl , o.v.v. Penningmeester. Wij zullen dan zo
spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Wat vindt u als ouder belangrijk?
Heeft u een goed idee voor ’t Opstapje, of weet u iets voor ons waar wij nog niet aan gedacht
hebben, of zit u met praktische problemen die te maken hebben met de peuterspeelzaal, laat het ons
weten. U kunt uw vragen of opmerkingen bij een van onze medewerkers kwijt of bij de
oudervertegenwoordiger in het bestuur: Karin de Beer.
Tevens hebben wij op de plank boven de kapstokken een ideeënblik staan. Hier kunt u ook uw tips in
kwijt.
Vakanties en vrije dagen 2016/2017
Zomervakantie: Vrijdagmiddag 15 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)
Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie toe en zien u en de kinderen graag weer op
maandag 8 augustus.

Groetjes,
Team van ‘t Opstapje
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