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Beste ouder, verzorger,
Wij zijn het nieuwe jaar gestart met het
thema “Winter”. We hebben het gehad over
warm en koud, sneeuw en ijs, de muts, de
sjaal en de handschoenen.

voor hun bijdrage. Ook willen we bakkerij
De Smaakkraker bedanken voor de lekkere
eierkoeken voor het ontbijt. De kinderen
hebben gesmuld! Als je nog eens terug wil
kijken naar deze activiteit, kun je de foto’s
bekijken op onze facebookpagina.

Nu in de winter de kinderen weer sjaals,
mutsen en handschoenen aan hebben,

Nieuw thema

willen we je verzoeken om deze spullen

Deze maand starten we met het thema

samen met de jas in een tas voorzien van

“Carnaval”. Op vrijdag 9 februari vieren we

naam te doen. Zo raakt er niets kwijt en

carnaval op de groep en je peuter mag

weten wij wat van wie is. Alvast bedankt

dan verkleed komen. Hiervoor ontvang je

voor de medewerking!

nog een uitnodiging.

Terugblik Voorleesontbijt

Nieuw gezicht
We verwelkomen Gwen Wolfert. We hopen
dat je een leuke tijd bij ons op de
peutergroep hebt.
Jantje Beton
In de week van 5 maart start de collecte
voor Jantje Beton weer. Onze peutergroep
collecteert ook mee. We mogen de helft
van de opbrengst besteden aan onze

N.a.v. de Nationale Voorleesdagen
organiseerden we op donderdag 25
januari het Voorleesontbijt. Samen met de
kinderen van groep 1, 2 en 3 luisterden

groep! We hopen dan ook dat veel ouders
ons mee willen helpen met collecteren. Je
ontvangt deze maand hierover nog meer
informatie.

we naar het boek “Ssst! De tijger slaapt”,

Open huis

voorgelezen door Liesbeth Disco

Ook om vast te noteren: vrijdag 9 maart

(Unitmanager bij Kibeo) en uitgebeeld

houden we weer open huis. Alle

door Annelies Baarends (directrice ICBS De

vestigingen van Kibeo (dus ook onze

Horizon). We willen hen hartelijk danken

peutergroep) en alle basisscholen doen
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mee. Van 9.30 uur tot 11.00 uur kun je
terecht op alle locaties. Je bent van harte
welkom. De koffie staat klaar.
Gesloten dagen
Maandag 12 februari en dinsdag 13
februari is de peutergroep gesloten i.v.m.
carnaval.
De voorjaarsvakantie is van maandag 19
februari t/m vrijdag 23 februari.
Groeten,
De pedagogisch medewerksters, juf Anita
en juf Birgit.
Peutergroep Kibeo Cromvlietstraat Rilland.

