Peutergroep Kibeo Cromvlietstraat Rilland
Rillanful naam van je vestiging in ]
Januari 2019

Beste ouder, verzorger,
Thema winter
Allereerst willen we je alvast een gelukkig

In januan starten we met het thema

nieuwjaar wensen. We hopen dat je een

“winter”. Over dit thema ontvang je nog

fijne vakantie hebt.

informatie. Voor dit thema zijn we op
zoek naar winterkleding, sjaals, mutsen,

We hebben een drukke en gezellige

wanten, enz.

maand achter de rug. Na het
sinterklaasfeest hebben de peuters nog

Voorleesontbijt

twee weken kunnen genieten van de

Op woensdag 23 januari organiseren we

kerstsfeer. Er is geknutseld (met glitters

weer het voorleesontbijt. Dit doen we

natuurlijk) en we hebben samen met

samen met groep 1, 2 en 3. Er wordt

groep 1, 2 en 3 kerstliedjes gezongen.

voorgelezen uit het boek “Een huis voor
Harry” van Leo Timmers. Het is de

Kerstochtend

bedoeling dat je kind in pyjama naar het

Onze jaarlijkse kerstochtend met groep 1,

voorleesontbijt komt en op de groep

2 en 3 was weer een groot succes! Er zijn

ontbijt. Je ontvangt hiervoor nog een

prachtige kerststukjes gemaakt en

uitnodiging.

iedereen genoot van de gezelligheid, de
koffie, siroop en wat lekkers. Veel mensen

Welkom!

hebben ons geholpen met het leveren van

We verwelkomen drie nieuwe peuters:

kerstgroen en kerstspulletjes. Daarvoor

Sterre, Ashley en Julian. We hopen dat

onze hartelijk dank. We willen ook

jullie een leuke tijd bij ons op de

Sierland Flowers bedanken voor de

peutergroep hebben.

sponsering. Als je nog eens terug wil
kijken naar deze activiteiten, kun je de

De pedagogisch medewerksters Anita en

foto’s bekijken op onze facebookpagina.

Birgit, peutergroep Kibeo Cromvlietstraat
Rilland

Lichtjestocht
Ook konden we dit jaar genieten van de
lichtjestocht en een bezoek aan de
Bathsewegkerk. Iedereen was welkom om
naar het kerstverhaal te luisteren en de
levende kerststal te zien. De
belangstelling was groot! We willen
iedereen bedanken die op een of andere
manier een steentje bijgedragen heeft om
dit evenement mogelijk te maken.

