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EEN BROERTJE!
We willen Tijn en zijn ouders feliciteren met de geboorte van zijn
broertje en zoon Jop! We wensen jullie veel geluk samen!

PASEN
Op dinsdag 27 maart gaan we met de kinderen van de
dinsdaggroep wandelen naar juffrouw Roos om daar
kuikentjes te bekijken. De kinderen kunnen opgehaald
worden bij juffrouw Roos om 11.30 uur aan de
Alsteedseweg 59. Mocht dit een probleem zijn, laat dit dan
even weten.
Op vrijdag 30 maart vieren we het paasfeest op de groep en gaan we eieren zoeken.

OUDERAVOND
Op dinsdag 3 april is er een ouderavond. Deze begint 20.00 en eindigt om circa 21.15 uur.
Het eerste deel van de avond wordt er wat algemene informatie gegeven over de
Peuteropvang. Het tweede deel van de avond zal Sabrine van Huisstede (van Loes) een
presentatie verzorgen. Deze presentatie gaat over het peuterbrein, hun gevoelens en hoe
daar mee om te gaan.
Graag voor 23 maart aanmelden voor deze ouderavond. Dit kan via app, mail of bij de
leidster op de groep.

BIBLIOTHEEK
Wij zijn op zoek naar een ouder/vrijwilliger die één keer in de twee weken op de
vrijdagochtend met de kinderen naar de schoolbieb wil gaan om boekjes uit te zoeken.
Bij voorkeur aan het einde van de ochtend. Het zal hier gaan om 15 tot 20 minuten per
keer. Mocht je interesse hebben, dan kun je dit aangeven bij de leidster.

VERLENGD DAGDEEL
Op dit moment zijn de tijden van de Peuteropvang tot 11.30 uur. Bij voldoende
belangstelling zou er ook de mogelijkheid zijn om door te gaan tot 14.00 uur. Dit geldt voor
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zowel de dinsdag als de vrijdag. Er geldt een minimum van 4 kinderen en maximum van 8
kinderen. Heeft u belangstelling voor een verlengd dagdeel, laat dit dan even aan mij
(Bertine) weten.

MEIVAKANTIE
De meivakantie is van vrijdag 27 april tot en met 11 mei.
De Peuteropvang begint weer op dinsdag 15 mei.

SCHOOLUITJE
Het schooluitje zal plaatsvinden op vrijdagochtend 6 juli met als reservedatum
dinsdagochtend 10 juli. We gaan met de kinderen naar speeltuin ter Huurne. Nadere
informatie volgt te zijner tijd.

FOTO’S WEBSITE
Bij verschillende activiteiten worden er altijd foto’s gemaakt. Deze zijn te vinden op de
website www.peuteropvangbuurse.nl.

