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Beste ouders, verzorgers,
Oktober stond in het teken van het thema

powerpoint-presentatie opvragen bij je
pedagogisch medewerker.

“feest”. We hebben het gehad over

Op donderdag 2 november houden we

slingers, ballonnen, taart en feestkleren.

open huis. Alle vestigingen van Kibeo (dus

We hebben gezongen voor de jarigen en

ook onze peutergroep) en alle

rijstwafels met muisjes gegeten omdat er

basisscholen van Rilland doen mee. Van

een zusje geboren was. Als afsluiting

9.30 tot 11.00 uur kun je terecht op alle

hebben we meegedaan met de Grote

locaties. Je bent van harte welkom. De

Avond. Assepoester was jarig en alle

koffie staat klaar!

peuters mochten voor haar een dansje
doen. Verkleed als kabouter deden we de
kabouterdans. Wat een feest!
De komende periode werken we aan het
Puk-thema “Reuzen en kabouters”. Je hebt
hierover al informatie ontvangen. Op
donderdag 16 november van 18.00 tot
19.00 uur sluiten we dit thema af met een
tentoonstelling. Hiervoor ontvang je nog
een uitnodiging.
Deze maand komt Sinterklaas weer aan in
Nederland. Een spannende en leuke tijd
voor de peuters. Over dit thema en de
bijbehorende activiteiten ontvang je nog
informatie.
Maandag 30 oktober hebben we een
voorlichtingsavond gehouden over VVE, de
veranderingen op de peutergroep en de
samenwerking met ICBS De Horizon. Was
je die avond verhinderd en heb je wel
interesse in de informatie, dan kun je de

We verwelkomen Alise Dingemans en
Marit Pieper. We hopen dat jullie een leuke
tijd op de peutergroep hebben.
Djaro van Ast en Tygo Remeeus worden
deze maand vier jaar. Ook Milou
Benmeryem en Eleanora van der Kelen
worden binnenkort vier jaar. We wensen
jullie veel succes op de basisschool.
De pedagogisch medewerksters, juf Anita
en juf Birgit.
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