Nieuwsbrief mei 2018
Beste Ouders en/of verzorger(s),
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief. Het is alweer enige tijd geleden dat de laatste kwam.
Nieuwe kinderen
In maart en mei zijn erin totaal drie nieuwe kinderen op de groep gekomen. Welkom allemaal!
In april hebben we van één kind afscheid genomen. We wensen jou veel plezier op je nieuwe plek.:
Vakantie:
De zomervakantie start op 21 juli.
Vanaf maandag 13 augustus zijn wij weer open.
Zou u aan ons door willen geven of uw zoon/dochter de laatste drie weken zomervakantie van de
basisscholen naar 't Opstapje komt? De laatste drie weken van die vakantie zijn van 13 t/m 31
augustus.
Vakanties en vrije dagen 2018
21 jul t/m 12 aug:
zomervakantie
22 t/m 28 okt:
herfstvakantie
22 dec t/m 1 jan:
kerstvakantie

Personeel:
Sinds april hebben wij een nieuwe flexmedewerker (als vaste invaller) op de groep. Ze heet Marsha
Mulder. Zij zal zich hieronder even voorstellen:

Dag allemaal,
Ik wil mij graag even voorstellen. Zoals de meeste van jullie weten ben ik Marsha en ben ik nieuw in
het team als flexmedewerker. In het verleden heb ik de opleiding SPW 4 afgerond en ben daarna
7 jaar in dienst geweest bij Go kinderopvang. Na 7 jaar werken was ik op zoek naar een nieuwe
uitdaging en ben ik de opleiding logopedie gaan volgen. Na 3 jaar gewerkt te hebben als logopedist
kwam ik erachter dat ik het werken op een groep met kinderen en collega’s het leukste vind en
kwam gelukkig de vacature als flexmedewerker bij ’t Opstapje tegen. Ik voel mijzelf weer als een
vis in het water en ben blij dat ik deze stap genomen heb. Ik ben er van overtuigd dat ik mijn
kennis als logopedist goed kan gebruiken en zal deze toepassen op de groep. Ik ga nu elke dag met
plezier naar mijn werk en wij gaan er met z’n allen een leuke tijd van maken.
Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust! Dat vind ik alleen maar leuk.
Tot snel!
Groetjes,
Marsha
Thema's:
Afgelopen periode hebben we het gehad over het thema Lente.
De bloemetjes komen weer uit de grond en wij wilden ook wel weten hoe dat gaat. Samen met de
kinderen hebben we gekeken wat je allemaal nodig hebt om een zaadje te planten en te laten
bloeien.
We hadden een bakje nodig, zaadjes, aarde, water. We hebben alles goed bekeken.
We kunnen aan de slag.
We doen de aarde op het bordje en geven het water. De aarde wordt dan groter en groter. We
zien hoe het groeit. Daarna doen we de aarde in het bakje en maken een gaatje erin voor het
zaadje. Nog wat aarde erover heen en dan moeten we het regelmatig water geven, zodat er een
plantje uit komt.
De kinderen waren enthousiast en wilden graag helpen. Ook hebben we onze eigen tuinkers
geproefd. Mmmmm.
We hebben alle moeders verwend met een fanTAStische mooie moederdag TAS.
De komende periode gaan we werken aan het thema schoon en vies. Wat moeten we doen om de
vieze spullen weer schoon te krijgen. Wat hebben we daar voor nodig. We gaan samen aan de slag.
Ook gaan we werken aan een leuke verassing voor de papa's.
We hebben dus genoeg te doen en dan ook nog lekker buiten spelen met dit mooie weer!
Fotograaf:
Maandag 4 en dinsdag 5 juni komt de fotograaf langs bij 't Opstapje.
De fotograaf komt van 9.00 u tot 14.30 u en maakt van alle kinderen een portretfoto en een
groepsfoto.
Er kunnen ook foto's gemaakt worden samen met broertjes en/of zusjes.
Opnames met broertjes en/of zusjes worden gemaakt tussen 11.00 u en 14.00 u. Het is dan vrije
inloop, dus kom wanneer het u uitkomt.

Harmonisatie:
Voor de ouders die het bijgevoegde strookje, in de brief over de harmonisatie, nog niet hebben
ingeleverd, dit zo spoedig mogelijk inleveren bij de groepsleiding of bij Henriëtte.
Maandag 4 en dinsdag 5 juni is er inloop tussen 9.00 u en 10.00 u om uw vragen te beantwoorden.
We zien de briefjes graag tegemoet.
Oudervertegenwoordiger:
Voor het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe oudervertegenwoordiger.
Als oudervertegenwoordiger bent u aanwezig (als lid van het bestuur) tijdens onze
bestuursvergaderingen en kunt u, namens de ouders, meepraten en meebeslissen over
beleidszaken. Als u van andere ouders iets hoort, bespreekt u dit met de coördinator of tijdens de
bestuursvergadering. Dit kan gaan om een idee of iets beleidsmatigs. Vind u het leuk om ons te
helpen? Meldt u dan nu aan bij de coördinator.
Koffie-ochtend/ -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 koffie te komen.
De koffie ochtenden zijn op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 juni.
U bent van harte welkom vanaf 9.00u ’s morgens en vanaf 13.30u ’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.
De koffie ochtenden zullen altijd de eerste week van de maand zijn.

We hopen u één deze dagen te zien.
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: 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

