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Beste ouder, verzorger
Na de meivakantie hebben we nog even aan
het thema “Dierentuin” gewerkt. Het thema
werd afgesloten met een koffieochtend voor
de opa’s en oma’s. De opa’s en oma’s konden
zowel bij ons op de peutergroep, als bij groep
1 en 2 kijken. We vonden het erg gezellig dat
jullie geweest zijn! De foto’s van deze ochtend
kun je vinden op onze Facebookpagina.
Thema Oef, wat warm!
Inmiddels zijn we gestart met het Puk-thema
“Oef, wat warm”. Op de verteltafel is het
strand en de zee nagebootst. Er is een
ijscokraam ingericht. We gaan het hebben
over wat voor kleding we aan doen als het
warm of koud is, over ijs dat kan smelten en
nog veel meer. De informatie over dit thema
heb je al ontvangen.
Zomerfeest
Het thema “Oef wat warm” wordt afgesloten
met een spetterend zomerfeest. Dit doen we
samen met groep 1 en 2. Dit zomerfeest is op
donderdag 5 juli van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Dit kun je alvast in je agenda noteren. Je
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Vrijdag 6 juli begint bij ons de zomervakantie.
Insmeren
Natuurlijk past bij dit thema ook het
insmeren. We willen je vragen om jouw
peuter al goed in te smeren, voordat hij of zij
naar de peutergroep komt.

Welkom
We verwelkomen Jaëla de Voogd. Veel plezier
op de peutergroep!
Locatie Ouderraad
Je kunt als ouder meepraten over de gang van
zaken op de peutergroep. Het is de bedoeling
dat elke vestiging van Kibeo twee ouders in de
LOR (Locatie Ouderraad) heeft. Nathalie
Pieper heeft namens onze peutergroep zitting
genomen in de LOR. Haar dochtertje gaat na
de zomervakantie naar de basisschool en
Nathalie neemt dus afscheid van de LOR. We
willen Nathalie hartelijk danken voor haar
inzet.
We zijn nu dringend op zoek naar twee
nieuwe leden die onze peutergroep willen
vertegenwoordigen. Als je interesse hebt of
vragen hierover, kun je terecht bij de
pedagogisch medewerkers.
De pedagogisch medewerkers, Anita en Birgit.
Peutergroep Kibeo Cromvlietstraat Rilland.

