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Beste ouder, verzorger,
Thema ‘’Kunst’’
Maart stond grotendeels in het teken van het
thema “Kunst”. We hadden op de groep een
hoek ingericht als atelier. Op de verteltafel
lagen spulletjes waarmee de kinderen het
verhaal “Nijntje naar het museum” konden
uitbeelden. Er werd druk gekleurd,
geschilderd en met klei gewerkt. Er werden
zelfportretten en Delftsblauwe bordjes
gemaakt.
Tijdens het speelleerplein konden de kinderen
naar het museum toe. Al de kunstwerken
konden bekeken worden tijdens de
kunstroute op OBS De Reigersberg. “Kunst”
was immers een gezamenlijk VVE-project van
de dagopvang en de groepen 1/2 van alle
basisscholen van Rilland.
Ook de bibliotheek was aanwezig en een paar
kunstenaars. Er was veel belangstelling voor
de kunstroute. Allemaal bedankt voor jullie
bezoek!
Thema ‘’Pasen
Daarna konden we nog een week aandacht
besteden aan Pasen. We hebben een bakje
met een paashaas gemaakt. Dit bakje moest
natuurlijk gevuld worden. De kleuters hebben
ons geholpen met paaseieren zoeken.
Sommige peuters en kleuters mochten ook
mee naar de Batsen Toren om daar met de
ouderen paaseitjes te zoeken. En zoals elk jaar
smulden we van toastjes met kaas of ei. Dit

jaar mochten we ook aanschuiven bij de
paaslunch op school. Wat een feest!
We willen iedereen bedanken die ons
meegeholpen heeft met het collecteren voor
Jantje Beton. De helft van de opbrengst van
deze collecte is voor onze peutergroep. De
opbrengst wordt besteed aan activiteiten en
materialen.
Thema ‘’De dierentuin’’
Na Pasen starten we met het thema “De
dierentuin”. Dit thema doen we samen met
groep 1 en 2. Je ontvangt hierover nog
informatie. Het thema wordt afgesloten met
een koffieochtend voor de opa’s en oma’s. Je
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Verzoek parkeren
In verband met de veiligheid van je kind, maar
ook van andere kinderen, willen we je
verzoeken de auto niet op de stoep te
parkeren of te stoppen voor de ingang van de
school. Er wordt regelmatig door een
parkeerwachter gecontroleerd!
Welkom
We verwelkomen Noor Freijser. We hopen
dat je een leuke tijd bij ons op de peutergroep
hebt!
Meivakantie
De meivakantie is van maandag 23 april t/m
vrijdag 4 mei.
De pedagogisch medewerksters Anita en
Birgit, peutergroep Kibeo Cromvlietstraat

