Nieuwsbrief maart 2017
Beste Ouders en/of verzorger(s),
Voor u ligt de nieuwsbrief van maart. Hierin kunt u o.a. lezen over het bouwproject dat
wordt gestart, een nieuwe invaller en de koffieochtenden in maart.

Afscheid en nieuwe kinderen
Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van drie jongens en zijn twee nieuwe peuters ons
komen versterken. De mannen veel plezier en succes op hun nieuwe school gewenst en onze
nieuwkomertjes: welkom en veel plezier bij ons!

Personeel:
- Vanaf 1 maart is Annick beschikbaar om bij ons in te vallen
U zult haar de komende weken zeker gaan ontmoeten. Als team zijn wij blij met haar komst.
- Lianne gaat in deze maand een poos op vakantie. Tijdens haar afwezigheid zullen Kirsten,
Annick en Hester haar uren zoveel mogelijk opvullen.
Het rooster met de aanwezige leidsters hangen we iedere dag op het bord dat u ziet bij
binnenkomst.
Lianne, een hele fijne vakantie gewenst!

Thema Winter:
Afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema winter.
Brr wat was het koud!
Gelukkig hadden we allemaal een dikke jas een sjaal en handschoenen.
De woorden warm en koud kwamen regelmatig aanbod.
En wat een geluk! Na het spelen met de nepsneeuw op de groep, ging het ook echt sneeuwen!
We maakten een kleine sneeuwpop, genaamd “Meilo” en we gooiden sneeuwballen naar elkaar.
Toen alle sneeuw gesmolten was hebben we nog kort gewerkt over het thema kleding.
De pop werd lekker warm aangekleed en we hebben verschillende soorten stof gevoeld en
benoemd, dik-dun en hard-zacht.
Nu gaan we verder met het thema “bouwen”.
Wij gaan samen met de kinderen met het thema “bouwen” aan de slag.
Welke voertuigen worden er gebruikt in de bouw en wat hebben we nodig om een huis te bouwen?

We gaan bij het thema bouwen met de kinderen het liedje: ‘Een grote steen’ oefenen:
Dit liedje kunt u terug vinden op YouTube onder de naam:

Thema bouwen lied Jules een grote steen
Op internet staan meerdere filmpjes met dit liedje. Tekst en muziek volgen hieronder.

Bouwproject Kwelder:
Zoals u inmiddels hebt gezien is er naast ’t Opstapje begonnen met een nieuwbouwproject.
De hekken zijn geplaatst en de grond is bouw klaar gemaakt. Dat betekent dat er binnenkort
geheid gaat worden. En wel in de week van 6 tot en met 10 maart. Deze week kunnen wij dus
overlast hebben van het heien.
In de week van 6 maart is er op de donderdag een officieel moment voor het slaan van een
heipaal. Er is door de gemeente gevraagd of wij samen met onze kinderen een heipaal willen
versieren. Zo proberen we de kinderen bij de bouw te betrekken. Bij het officiële moment zullen
wij niet aanwezig zijn, in verband met het geluid.
Wij hopen dat de kinderen weinig overlast zullen hebben van het heien.
Zonnepanelen:
In de week van 6 maart zal er een start worden gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen op
het dak van Het Lelyblad. Dit zal dus mogelijk een wat onrustige week zijn voor de kinderen in
verband met het heien en het plaatsen van de zonnepanelen.
Op de groep houden we onze structuur er in zodat de kinderen in hun ritme blijven.
Koffieochtend/ -middag:
Komt u ook gezellig samen met andere ouders op het grote scherm naar uw kind kijken?
In maart willen we u weer in de gelegenheid stellen om bij ons op de koffieochtend te komen.
De koffieochtenden zijn op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 maart.
U bent van harte welkom vanaf 9.00 u ’s morgens en vanaf 13.30 u ’s middags. Komen deze data
en tijden u niet uit, of heeft u al andere afspraken? U bent ook op andere momenten 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

We hopen u één dezer dagen te zien.

Vakanties en vrije dagen 2017
Maandag 17 april:
2e paasdag
Meivakantie:
24 t/m 28 april
Hemelvaartsdag:
25 mei
Maandag 5 juni:
2e pinksterdag
Zomervakantie:
24 juli t/m 11 augustus
Herfstvakantie:
23 t/m 27 oktober
Kerstvakantie:
25 december t/m 2 januari 2018

Labelen jasjes:
Zou u eigendommen van uw kind, zoals jasjes, slofjes enz. willen voorzien van de naam? Zo weten
wij wat bij wie hoort. Alvast bedankt.
Wat vindt u als ouder belangrijk?
Heeft u een goed idee voor ’t Opstapje, 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.
Heeft u zelf ideeën of tips om in de Nieuwsbrief te zetten, dan horen wij dit graag van u.
Groetjes,
Gretha, Hester, Irene, Lianne en Henriëtte

