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TERUGBLIK
De gezellige, maar voor de
peuters vooral spannende
Sinterklaastijd ligt weer achter ons. Menig
ouder zal een zucht van verlichting hebben
geslaakt, toen de Goedheilig man weer
richting Spanje vertrok !!
Op de speelzaal hebben we kruidnootjes
gebakken met de peuters, het rook heerlijk
in de klas en u zult het resultaat wel
geproefd hebben. Ook was er nog een
schoencadeautje voor alle kinderen. En in de
week van 2 december was het dan eindelijk
zover, we vierden het feest op de
verschillende groepen. Sint was jarig en
zoals we iedere verjaardag vieren, deden we
dat nu ook voor hem. Sint (een pop) mocht
de verjaardagsstoel versieren en daar
natuurlijk op zitten. Er werd voor hem
gezongen en samen met de peuters werden
de kaarsjes van de verjaardagstaart
uitgeblazen. Bij een verjaardag hoort iets
lekkers, dus gingen ze aan de slag om een
chipsketting te rijgen en gelijk op te eten!
Nog even vrijspelen en toen was het tijd
voor limonade met kruidnootjes. Daarna
konden de peuters laten zien, dat ze allemaal
goede hulppietjes waren; er werd over de
banken (het dak) gelopen en er mochten
pakjes in een doos (de schoorsteen) worden
gegooid. U begrijpt het al, alle pinkelpeuters
hebben hun Pietendiploma gehaald. Toen was
het tijd voor de echte cadeaus. De jongens
kregen een stoere auto en de meisjes een
leuke verkleedjurk.

VOORUITBLIK
Direct al na het Sinterklaasfeest werd de
speelzaal versierd voor Kerst. De
kerstliedjes worden ook goed geoefend. Het
is dan ook al bijna zover:

op dinsdag 17 december wordt
het kerstfeest van Pinkeltje
gevierd in de aula van de COS.
We beginnen om 17.00 uur en
de zaal is vanaf 16.50 uur open.
Ieder kind mag 2 volwassenen
meenemen. Het is helaas niet
mogelijk andere kinderen mee te
nemen. Na het vertellen van het
kerstverhaal en het zingen van de peuters
willen wij de peuters (en de ouders) een
peuterbuffet aanbieden. Daarvoor vragen
wij uw medewerking. Als iedereen iets
meeneemt (bijv. 10 stuks) krijgen we een
leuk gevarieerd buffet . Denkt u aan:
cakejes, koekjes, krentenbolletjes,
stokbrood, smeerseltjes, knakworstjes etc.
U weet zelf wel wat uw kind lekker vind! De
kerstviering zal tot ong. 18.00 uur duren.

GEBOREN
De familie Lelie werd verblijd met de
geboorte van een zoon Christian. Giovanni
kreeg een broertje ! Ook Seth kreeg een
broertje Fill. We willen beide gezinnen van
harte feliciteren.

DE PEUTERS
Binnenkort moeten we afscheid nemen van
Bing de Groot, Eveline Hartevelt en Rachel
van Duijvenvoorde. Ze worden 4 jaar en gaan
naar de basisschool. Heel veel succes en veel
plezier op school. Wij gaan jullie zeker
missen.

MIDDAGOPENING
Alle ouders zijn inmiddels in de gelegenheid
gesteld om een antwoordstrook in te vullen
mbt de middagopening. Ons bestuur gaat
zich nu hierover beraden. Zodra wij meer
informatie hebben, hoort u van
ons.
.

JUF LUCIA
Spannende tijden voor juf Lucia. De
uitgerekende datum is half december. Wel
heeft ze last van verhoogde bloeddruk en
moet ze nu 2 x per week naar de
verloskundige. Hoe lang gaat het nog duren ??
We zijn allemaal erg benieuwd !!
We zijn blij, dat juf Heleen juf Lucia
vervangt. Zelf schrijft ze hierover het
volgende:

Hallo ik zal me even voorstellen, ik ben
Heleen Kuijt 33 jaar, getrouwd en moeder
van 3 kindjes ( 2 dochters en 1 zoontje).
Ik vind het erg leuk om met kinderen te
werken, dat doe ik al een aantal jaren.
Ik heb van 2001 tot 2006 bij
kinderdagverblijf The Clown Club in
Wassenaar gewerkt en van 2006 tot op
heden ben ik gastouder van 2 kindjes uit
Noordwijk.
Ik vind het erg leuk dat ik Lucia mag
vervangen tijdens haar
zwangersschapsverlof en
heb het helemaal naar mijn zin hier met de
kindjes van Pinkeltje!
OUDERRAAD

Mw. Hartevelt (moeder van Eveline) heeft
zitting in onze ouderraad. Het zou fijn zijn
als zij dit samen met iemand anders zou
kunnen doen. Om u een indruk te geven van
de werkzaamheden schreef ze het volgende:

Hallo allemaal,
Ik wil me graag voorstellen, ik heet Conny
Hartevelt, en ben lid van de oudercommissie
van de Protestant Christelijke
Peuterspeelzalen Katwijk (PCPK), Onze
dochter is Eveline, de jongste van drie, en
zit op maandag en vrijdagmorgen op
Pinkeltje.
In de oudercommissie zitten moeders van
zeven peuterspeelzalen van Katwijk, die met
elkaar een aantal keer per jaar overleggen.
De oudercommissie is een adviesorgaan van
het bestuur, en een soort 'schakel', tussen
ouders en bestuur. We willen met elkaar
deze commissie nieuw leven inblazen, dus als
eerste jullie als ouders op de hoogte
brengen.
Bij ons kun je terecht als je het ergens niet

mee eens bent, of als je bijvoorbeeld iets
anders geregeld had willen zien.
Een voorbeeld: de gemeente besluit om de
peuterspeelzalen een uur eerder te sluiten
i.v.m. bezuinigingen, ouders zijn het daar
niet mee eens, dan kunnen wij een overleg
houden met het bestuur en een advies
uitbrengen, als het bestuur daarmee naar de
gemeente gaat weegt dat veel zwaarder dan
alleen van het bestuur.
Ik hoop dat alles verloopt zoals we allemaal
graag zien maar, als jullie iets hebben, me
weten te vinden,
Vriendelijke groet Conny Hartevelt
Jwhartevelt@gmail.com
THEMA
Na de kerstvakantie, vanaf maandag 6
januari, gaan we starten met het thema
winter/ziek zijn.

AAN HET EIND GEKOMEN ….
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar
2013. Wij wensen u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig maar vooral gezond 2014.
In deze tijd van het jaar kijken we ook
terug op het afgelopen jaar. Een jaar waar
we allemaal met verschillende gedachten aan
terug zullen denken. Er was vreugde, maar
ook verdriet en zorg. In het bijzonder willen
wij diegene veel sterkte toewensen.
Vrijdag 20 december is de laatste schooldag
voor de kerstvakantie en we zien u allemaal
graag weer terug in de week van
6 januari 2014.
Met vriendelijke groet,
Lucia, Ali, Jannie, Heleen en Karin

