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De leidsters

We zijn blij, dat juf Lucia na een fijn
zwangerschapverlof weer begonnen is.
Juf Heleen willen we hartelijk bedanken
voor haar inzet en enthousiasme in de
afgelopen maanden. We hoeven gelukkig
geen afscheid van haar te nemen, want
op dinsdagmiddag werkt Juf Heleen
samen met juf Jannie.

Terugblik

De afgelopen weken, hebben we gewerkt
aan het thema Vervoer/op Straat. Een
thema, dat goed aansluit bij de
belevingswereld van de peuters.

gemaakt,
een
straat
en
een
verkeersbord. Ook was er tijdens dit
thema veel aandacht voor de kleuren
groen, rood en oranje.
We leerden het volgende liedje:

Klein rood (groen etc.) autootje
Waar breng je ons naar toe
Naar opa en naar oma
En naar het koetje boe
En de handjes gaan van klap,klap,klap
En de voetjes gaan van stap,stap,stap
Klein rood autootje waar breng je ons
naar toe.

Hoort u uw kind ook weleens een liedje
zingen en zou U dat graag samen willen
doen. Koop dan voor 1 euro ons
liedjesboek. Daarin staan de meeste
liedjes, die we bij de verschillende
thema’s zingen.

Nieuw thema

Zo hebben we voorgelezen over Tijn, die
samen met mama op de fiets naar opa en
oma ging. Onderweg kwamen ze auto’s,
fietsen, een boot, een trein en een
vliegtuig tegen ! We leerden ook weer
nieuwe,
moeilijke
woorden
zoals
machinist en piloot. Toen de juf vroeg,
hoe iemand heet die op de boot gaat
sturen, wist Annelieke het direct: dat is
Sinterklaas. Nee joh, wist Babette: op
de boot stuurt Piet Piraat ! De peuters
hebben prachtige verkeerslichten

Buiten is het al te merken; de winter is
voorbij; het is weer lente.
Dit is dan ook ons nieuwe thema, we gaan
hierover werken vanaf maandag 24
maart.

Pasen

Het duurt nog wel even, maar volgende
maand gaan wij ook op de speelzaal het
Paasfeest vieren. Wij zullen op
eenvoudige wijze het Paasverhaal
vertellen en de peuters krijgen een
paasontbijt aangeboden. Om dit met alle
peuters te kunnen doen, beginnen we
hiermee op vrijdag 11 april en doen we
dit t/m donderdag 17 april.
De speelzaal is gesloten op
Goede Vrijdag en 2de Paasdag.

Geboren

Gijs Guijt kreeg een zusje Juul en ook
Jette Haasnoot kreeg een zusje Aimèe.
Wij willen de ouders van harte
feliciteren en wensen ze God’s zegen toe
bij de opvoeding.

De peuters

Wie zijn er jarig in de maand april ?
Kristie Houwer en Leontien Kulk worden
3 jaar. Van harte gefeliciteerd !
Ook feliciteren we Levi Krijgsman,
Jette Haasnoot en Naomi de Jong. Ze
worden 4 jaar en gaan naar de
basisschool. Tot ziens allemaal, we
wensen jullie daar een leuke tijd toe.
En natuurlijk willen wij onze nieuwe
peuters, samen met de ouders van harte
welkom heten. Best spannend, om je
kindje zomaar achter te laten. En zo’n
klein peutertje moet ook maar weer
afwachten, wanneer mama of papa weer
terugkomt. Om de kinderen te helpen bij
het wennen, hebben we iedere dag het
zelfde
programma.
Dit
geeft
duidelijkheid en houvast. En het is dan
ook iedere keer weer vertederend om te
zien, hoe snel ze de leidsters gaan
vertrouwen en het naar de zin gaan
hebben.

Praktische zaken







Wilt u svp de namen in de
jasjes en tassen zetten.
Alle werkjes, maar ook knuffels
etc. liggen op de plank in de hal,
ook als we buiten spelen.
Vergeet U dit niet mee te
nemen.
Wilt u ook thuis oefenen met
het drinken uit een beker.
Dit is goed voor de
mondmotoriek, en een goede
mondmotoriek bevordert de
spraak/taalontwikkeling.
Wilt u voor ons Olvarit-potjes
sparen ?

PCPK

Neemt u eens een kijkje op de website
van de PCPK en op de facebook pagina
van
St.PC peuterspeelzalen Katwijk. U vindt
hier leuke “weetjes” en er worden
regelmatig foto’s geplaatst.

Met vriendelijke groeten,
de leidsters van psz Pinkeltje

