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Dit is het tweede nummer van de vernieuwde peuterpost. Door middel van de
peuterpost willen wij u beter informeren en betrekken bij 't Mosterdzaadje.
Wij hopen dat u actief mee zult denken en werken aan de uitvoering van de
Peuterpost.
Helaas hebben wij problemen met ons kopieerapparaat. Daardoor heeft u extra lang moeten
wachten op de Peuterpost.
Thema: 2 maart 2015 gestart met thema; Kunst Natuurlijk!
30 maart 2015 start het thema; Lente
Tijdens het thema "Kunst Natuurlijk!" gaan we het hebben over beeldende kunst, muziek en
poëzie. We gaan naar buiten om zelf mooie dingen te zoeken en te verwerken in een
kunstwerk. We richten ook een museum in, waar u uiteindelijk samen met uw kind alle kunst
kunt bewonderen.
Water. Met ingang van 2 februari drinken wij op de peuteropvang alleen nog water. Water is
lekker en water is gezond! Inmiddels hebben alle kinderen een beker op de opvang
achtergelaten, die wij ieder dagdeel vullen. Om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de
kinderen te bevorderen hebben alle kinderen een eigen, herkenbare schoolbeker met een
draaideksel.
Op donderdagochtend 19 februari j.l. hebben wij juf José verrast met een heuse
babyshower. Zij was blij verrast met alle lieve aandacht en cadeautjes van de kinderen en
hun ouders. Inmiddels is zij bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Tess. Moeder
en kind doen nog even lekker rustig aan, maar zouden natuurlijk blij verrast zijn als wij bij
ons bezoekje mooie kaarten en tekeningen meenemen. Over een paar weken zal zij vast een
keertje op donderdagochtend langskomen met Tess.
Stagiaires; Inmiddels zijn er een aantal nieuwe stagiaires op de groepen bijgekomen. Juf Kim,
juf Seniz en juf Femke doen de opleiding pedagogisch medewerker. Kim is op maandag en
dinsdag aanwezig, Seniz op maandag, dinsdag en woensdag en juf Femke ziet u woensdag,
donderdag en vrijdag. Juf Laura is er nog steeds op donderdag. Juf Myléne is nu op dinsdag
en donderdag bij ons. Juf Chaniska is een snuffelstagiaire vanuit het voortgezet onderwijs.
Woensdagavond 29 april 2015 is onze schoonmaakavond gepland. In de ouderkamer vindt u
een inschrijflijst waarop u kunt aangeven of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen. U
kunt op deze avond geen kinderen meenemen. Wij kunnen dan een inschatting maken of we
voldoende ouderhulp hebben voor de schoonmaakwerkzaamheden. Helaas veel later in het
jaar dan oorspronkelijk gepland, maar dit had een goede reden. Alle leidsters hebben deel

moeten nemen aan een taaltraject. Dit traject werd in de avonduren aangeboden. Om aan de
nieuwe taal eisen voor de Voorschool te kunnen voldoen moeten wij aantonen dat wij het
daarvoor benodigde taalniveau van de Nederlandse taal beheersen. Gelukkig zijn alle juffen
hiervoor geslaagd!
Nog even ter herinnering:
Tegenwoordig gaat alles digitaal. Dat scheelt heel veel papier. Dit betekent wel dat u als u
geen informatie wilt missen, u regelmatig uw mail moet controleren. Ouderbrieven en
facturen ontvangt u per mail. U ontvangt ook regelmatig een link voor de nieuwste foto
albums per mail. Deze foto's blijven niet voor onbepaalde tijd online. Wij hebben gekozen
voor deze beveiligde manier van foto's bekijken en downloaden om de privacy van de kinderen
zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. Wij raden u dan ook aan om niet te lang te wachten
met een bezoek aan het album. Vaak staan er meerdere kinderen op 1 foto. U mag foto’s waar
andere kinderen op staan nooit delen.
Goede vrijdag 3 april en 2e paasdag 6 april zijn wij gesloten.

