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Vooruitblik
Na een periode met veel vakantie en vrije
dagen zijn we dan nu begonnen aan het
laatste gedeelte van het schooljaar. We
hebben dit jaar laat vakantie en dat
betekent dat de speelzaal open is t/m
vrijdag 18 juli.
Na de zomervakantie starten we weer op
maandag 1 september.
Terugblik
Ook in de achterliggende weken hebben we
weer leuke dingen gedaan. Na de week met
de Paasvieringen en het Paasontbijt, werd er
aandacht gegeven aan Koningsdag. Er werd
een leuke muts gemaakt en de kinderen, die
op vrijdag kwamen hadden “geluk”; de
kleuteroptocht van de COS kwam bij ons
langs. We hebben gezellig buiten gekeken en
zagen heel veel “oud- Pinkelpeuters” langs
komen !
Na de vakantie kwamen de mama’s en papa’s
een ochtendje bij ons op bezoek om te zien,
wat we zoal doen. Het waren leuke
ochtenden.

en een koekje, met natuurlijk de
bijbehorende liedjes, lekker buitenspelen.
Fietsen, Glijden, krijten, heerlijk in het
zonnetje. Ik vond het een gezellige ochtend!
Het thema
We hebben het thema “Dierentuindieren”
afgesloten en gaan nu, tot 30 juni, werken
aan het thema “IK”. Een leuk thema, waarbij
we niet alleen aandacht hebben voor de
verschillende
lichaamsdelen,
hygiëne,
tandenpoetsen etc. maar ook over bijv.
familieleden en emoties.
De schoolfotograaf
Ook dit jaar komt de fotograaf weer langs
om alle Pinkelpeuters op de foto te nemen.
Dit gaat gebeuren op:
Maandag 30 juni, dinsdag 1 juli en woensdag
2 juli. De peuters, die alleen op donderdag
en vrijdag komen, krijgen nog te horen
wanneer zij worden verwacht. Ook wordt U
nog geïnformeerd over de mogelijkheden om
foto’s met broertjes en zusjes te laten
maken.

Mw. Klok schreef hierover het volgende:
Ouderochtend, voor mijzelf was het de
eerste keer sinds lange tijd. En ik vond het
weer erg leuk! Het is erg leuk om op deze
manier iets mee te krijgen van wat onze
kinderen doen op de peuterspeelzaal. Lekker
hard zingen:) luisteren naar het verhaal uit
de bijbel, de dieren benoemen die mee
gingen in de ark, erg leuk en er werd
enthousiast mee gedaan. Daarna hebben we
iets moois geknutseld voor vaderdag, maar
wat? Dat is nog een verassing voor de
papa`s, iedereen ging in ieder geval fanatiek
aan de slag. Na wat drinken ,

De peuters
Wie zijn er jarig in de maand juni ?
Jurre van Duyvenvoorde wordt 3 jaar en
Gijs Guyt wordt 4 jaar. Allebei van harte
gefeliciteerd. Van Gijs gaan we afscheid
nemen. Na de zomervakantie gaat hij naar de
COS. We wensen hem daar veel succes !

Ook kwamen er weer nieuwe peuters bij ons
spelen. Van harte welkom, wij wensen ze,
samen met de ouders een gezellige tijd toe
bij onze peuterspeelzaal !
Plaatsing peuters
Wilt u tijdig aangeven, als u uw kind voor een
tweede keer wilt laten plaatsen. Kinderen,
die 3 jaar zijn, gaan voor een tweede keer
naar de dinsdagmiddag.
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.
Foto’s van de verschillende activiteiten kunt
u ook vinden op pszpinkeltje.mijnalbums.nl
De oudercommissie
We zijn blij dat we een nieuw lid van de
oudercommissie aan U kunnen voorstellen.
Dieuwe Klok, de moeder van Rhodé Klok,
heeft zich bij ons aangemeld en zij vertelt
over zichzelf het volgende :
Ik ben Dieuwe Klok, moeder van drie
kinderen waarvan de jongste sinds kort op
de peuterspeelzaal zit. Toen ik in de
nieuwsbrief las dat er iemand gezocht werd
voor de oudercommissie had ik daar meteen
wel interesse in. Ik vind het belangrijk om
betrokken te zijn en te weten wat er zoal
speelt. Ik ga dus met frisse zin aan deze
taak beginnen!.
U kunt contact met Dieuwe Klok opnemen via
het volgende e-mailadres:
klok@casema.nl
Lijkt het U ook leuk zitting te nemen in onze
ouderraad, neem dan contact op met de
leidsters.
Centrum Jeugd en Gezin
De peuterleeftijd is een intensieve fase in
de ontwikkeling van het kind. Als ouders kun
je in deze periode best wat tips en advies
gebruiken. Kijkt u eens op de site van het
Centrum Jeugd en Gezin, www.cjgkatwijk.nl

Hier vindt U allerlei nuttige informatie en
apps. Bij het CJG Opvoedadviespunt kan
men terecht met vragen of zorgen rondom
ouderschap, de ontwikkeling van uw kind, of
de manier van opvoeden. Om verder een
steuntje in de rug te bieden organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin ook regelmatig
opvoedcursussen en themabijeenkomsten.
Deze vindt u terug onder
het cursusoverzicht op deze website
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.

Mocht U vragen hebben, dan kunt
u altijd bij de leidsters terecht.
Voor een langer gesprek is het ook
altijd mogelijk een afspraak te
maken
 Wij kunnen nog wat jongens
ondergoed en wat t-shirts (voor
jongens en meisjes) gebruiken voor
eventuele ongelukjes.

Met vriendelijke groeten,
Lucia, Ali, Jannie, Heleen en Karin

