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Beste ouder, verzorger,
De zomervakantie is weer voorbij. We hopen
dat je een fijne vakantie hebt gehad. Na zes
weken vakantie is het voor de peuters altijd
weer even wennen. Wennen aan de andere
kinderen, de pedagogisch medewerkers, het
ritme en de gang van zaken op de
peutergroep. We starten daarom met het
Puk-thema “Welkom Puk” dat hierop aansluit.
Bij dit thema komen ook zaken aan de orde
als opruimen en schoonmaken. Via de mail
heb je inmiddels de themabrief, woordenlijst
en liedjes ontvangen.
Wie helpt mee?
Omdat een frisse start fijn is na de
zomervakantie, zoeken we nog ouders die ons
willen helpen bij het schoonmaken van het
speelgoed. Als je wilt meehelpen, dan kun je
dat aangeven bij de pedagogisch
medewerksters. Alvast bedankt!
Welkom!
Tijn wordt deze maand vier jaar. We wensen
je veel succes op de basisschool. We
verwelkomen Nora, Ftoni, Davey, Oscar en
Arthur. We hopen dat jullie een leuke tijd op
de peutergroep hebben.
Woensdag open tot 12.15 uur
We gaan op de woensdagen open tot 12.15
uur. Er zijn genoeg aanmeldingen. Mocht je
kind op de woensdagochtend naar de
peutergroep komen en je hebt ook interesse
voor verlengde afname? Geef dit dan door
aan de afdeling Klantrelatie via
klantrelatie@kibeo.nl. Er zijn wel extra kosten
aan verbonden.

Gezonde traktaties
We zijn een groot voorstander van gezonde
traktaties. In ons kastje in de hal ligt een roze
map met traktatie-ideeën. Als je kind jarig is,
mag je bij het vieren van de verjaardag
aanwezig zijn. Bij andere gelegenheden (zoals
de geboorte van een broertje of zusje) kun je
de traktatie bij het brengen van je kind
afgeven.
Brengen met de buggy
Breng je jouw kind met een buggy naar de
groep? Dan is het de bedoeling dat je de
buggy ook weer mee naar huis neemt als je
kindje gebracht is. Tevens vragen we je om
een buggy of kinderwagen niet mee in de
groep te nemen in verband met de hygiëne.
De peuters spelen immers ook op de grond.
Tas met naam
We vinden het fijn als je een tas voorzien van
naam meebrengt. Zo blijven de spullen van je
kind bij elkaar en weten we wat van wie is.
Afmelden
Als je kind niet naar de peutergroep komt
(bijvoorbeeld door ziekte of je gaat een dagje
weg), stellen we het zeer op prijs als je dit aan
ons doorgeeft. Ons telefoonnummer is 0113760 321. Alvast bedankt voor je
medewerking!
Denk mee!
Wil je meepraten over de gang van zaken op
onze peutergroep en andere vestigingen van
Kibeo in Rilland? Word dan lid van de Locatie
Ouderraad. Als je interesse hebt of vragen
hierover, kun je terecht bij de pedagogisch
medewerksters.
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Wil je liever helpen bij activiteiten, zoals
Sinterklaas of een koffieochtend, dan kun je
lid worden van onze activiteitencommissie.
Als je interesse hebt of vragen hierover, kun je
terecht bij de pedagogisch medewerksters.
Fotograaf
Dinsdag 11 september komt de fotograaf.
Informatie hierover krijg je via de mail.
Informatieavond
Donderdag 13 september van 19.30 tot 20.30
uur is er een informatieavond van de
peutergroep. Zaken die aan de orde komen
zijn o.a. Peuterstart/VVE (Voor- en
Vroegschoolse Educatie), de samenwerking
met school en IKC (Integraal Kindcentrum). Je
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Bezoek van de voorleesconsulente
Op de dinsdagochtend komt de
voorleesconsulente van de bibliotheek op
school. In samenwerking met school mogen
wij daar ook gebruik van maken. Dit houdt in
dat we tot de herfst met een paar peuters
(vanaf drie jaar) naar groep 1 gaan om naar
een verhaal te luisteren.

Met vriendelijke groet,
Anita en Birgit
Pedagogisch medewerksters Peutergroep
Kibeo Cromvlietstraat Rilland

