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Beste ouder, verzorger,
Allereerst willen we je een gelukkig

Voorleesontbijt

nieuwjaar wensen. We hopen dat je een

Op donderdag 25 januari organiseren we

fijne vakantie hebt gehad.

weer het voorleesontbijt. Dit doen we

Terugblik op december
We hebben een drukke en gezellige
maand achter de rug. Na het
sinterklaasfeest hebben de peuters zo’n
drie weken kunnen genieten van de
kerstsfeer. We hebben samen met groep
1, 2 en 3 kerstliedjes gezongen.
De peuters van de donderdagochtend zijn
mee naar de Batsen Toren geweest. We
hebben daar de bewoners meegeholpen
met kerststukjes maken. Onze dank gaat
uit naar “Siereveld Flowers” voor het
schenken van de kersttakken.
Kerstochtend, erg geslaagd!
Ook onze jaarlijkse kerstochtend, deze
keer samen met groep 1, 2 en 3, was weer

samen met groep 1, 2 en 3. Er wordt
voorgelezen uit het boek “Ssst! De tijger
slaapt” van Britta Teckentrup. Het is de
bedoeling dat je kind in pyjama naar het
voorleesontbijt komt en op de groep
ontbijt. Je ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging.
Welkom!
We verwelkomen drie nieuwe peuters:
Daan Freijser, Brenna van de Laak en
Nicolas Kulaga. We hopen dat jullie een
leuke tijd bij ons op de peutergroep
hebben.
Selena Timmermans wordt deze maand
vier jaar. We wensen je veel succes op de
basisschool.

een groot succes! Er zijn prachtige

Mededeling

kerststukjes gemaakt en iedereen genoot

We willen je vragen de buggy of

van de gezelligheid, de koffie en siroop en

kinderwagen niet mee in het lokaal te

wat lekkers. Veel mensen hebben ons

nemen in verband met de hygiëne. De

geholpen met het leveren van kerstgroen

peuters spelen immers ook op de grond.

en kerstspulletjes. Daarvoor onze hartelijk

Alvast bedankt voor je medewerking!

dank! Als je nog eens terug wil kijken naar
deze activiteiten, kun je de foto’s bekijken
op onze facebookpagina.
Thema: Winter
Deze maand starten we met het thema
“winter”. Over dit thema ontvang je nog
informatie.

De pedagogisch medewerksters,
juf Anita en juf Birgit.
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