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Beste ouder, verzorger,
De zomervakantie is weer voorbij. We

stoep te parkeren. Er wordt regelmatig
door een parkeerwachter gecontroleerd!

hopen dat je een fijne vakantie hebt

Als je kind in een buggy vervoerd wordt, is

gehad. Na zes weken vakantie is het voor

het de bedoeling dat die weer mee naar

de peuters altijd weer even wennen.

huis gaat wanneer je kind op de

Wennen aan de andere kinderen, de

peutergroep is. Tevens verzoeken we je de

juffen, het ritme en de gang van zaken op

buggy of kinderwagen niet mee in het

de peutergroep. We starten daarom met

lokaal te nemen in verband met de

het Puk-thema “Welkom Puk” dat hierop

hygiëne. De peuters spelen immers ook

aansluit. Bij dit thema komen ook zaken

op de grond.

aan de orde als opruimen en
schoonmaken. 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

We vinden het fijn als je de luizenzak of
een tas voorzien van naam meebrengt. Zo
blijven de spullen van je kind bij elkaar en
weten we wat van wie is.

wilt meehelpen, dan kun je dat aangeven

Als je kind niet naar de peutergroep komt

bij de pedagogisch medewerksters. Alvast

(bijv. door ziekte of je gaat een dagje

bedankt! Via de mail heb je inmiddels de

weg), stellen we het zeer op prijs als je dit

themabrief, woordenlijst en liedjes

aan ons doorgeeft. Ons telefoonnummer

ontvangen.

is 0113-760321. Alvast bedankt voor je

We zijn een groot voorstander van

medewerking.

gezonde traktaties. In ons kastje in de hal

We verwelkomen Caroline Zynis. We hopen

ligt een roze map met traktatie-ideeën.

dat je een leuke tijd op de peutergroep

Als je kind jarig is, mag je bij het vieren

hebt.

van de verjaardag aanwezig zijn. Bij
andere gelegenheden (zoals de geboorte
van een broertje/zusje) kun je de traktatie
bij het brengen van je kind afgeven.
In verband met de veiligheid van je kind,
maar ook van de andere kinderen,
verzoeken we je om je auto niet op de

Maandag 2 oktober komt de fotograaf
weer. Binnenkort krijg je hierover meer
informatie.
De pedagogisch medewerksters,
juf Anita en juf Birgit.

