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Dit is het tweede nummer van onze peuterpost van dit jaar. 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.
Na 6 weken vakantie zijn we van start gegaan met het thema over mensen. We hebben goed
naar onszelf gekeken in de spiegel, naar je eigen lichaam. Weet je waar je knie zit en waar zit
je rug? Hoe doen mensen? Ze bewegen en ze praten. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben
ook de namen van onze peuters op de groep geleerd.
Ons nieuwe thema gaat over eten.
De meeste oudste kinderen gaan naar de bakker en naar de groenteboer, deze kinderen
hebben daar een briefje over meegekregen. Met z'n allen gaan we op de groep kijken, ruiken,
voelen en proeven van heel veel verschillende soorten brood en fruit. We gaan ook heerlijke
smoothies maken en proeven. Tijdens dit thema hebben we een echt restaurant waar de
kinderen diverse activiteiten gaan doen. Op de facebook pagina van 't Mosterdzaadje kunt u
een dagelijks verslag van onze activiteiten volgen.
https://www.facebook.com/peuteropvangmosterdzaadje

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Roni, Loric, Karas en Seymour. Net na de
vakantie heeft Filip afscheid genomen. Maar we hebben er nieuwe vrienden en vriendinnen
bij gekregen. En ook nieuwe juffen. Juf Myléne en juf Danique zijn niet langer stagiaire. Zij
zijn vrijwillige juf op de groep. Myléne is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig,
Danique op woensdag en vrijdag. Daarnaast hebben we 3 nieuwe stagiaires mogen
verwelkomen. Liya is aanwezig op maandag en dinsdag, Miranda op maandag, dinsdag en
woensdag en Zita op donderdag en vrijdag.

Het is nog ver weg maar we willen u toch vast een datum meegeven om in uw agenda te
noteren. Op woensdag 10 april 2019 is er een spelletjes dag voor alle peuters. Wij kunnen op
deze dag uw hulp goed gebruiken. Op deze dag zal de opvang een gewijzigde openingstijd
hebben.

Wat stopt u in de tas van uw peuter? Voor alle kinderen is het handig als zij schoon
ondergoed, 1 paar schone kleren, sokken en 's morgens een stukje fruit meenemen. Bij
kinderen die nog niet zindelijk zijn willen wij graag 2 gewone luiers en wat natte doekjes in de

tas. Geen luierbroekjes. Voor kinderen die wel zindelijk zijn, is het handig om een extra paar
schoenen in de tas te stoppen. Het "ongelukje" loopt vaak de schoenen in.
Helpt u mee aan dit stukje zelfstandigheid te werken, door deze zaken mee te geven? Wilt u
jassen en tassen van naam voorzien!!!!!!!!!!!!!
Alle spijkerjassen lijken op elkaar, evenals de cars- en prinsessentassen. Deze informatie
kunt u ook terugvinden in het informatieboekje. Een link naar het meest recente versie van
het informatieboekje staat op onze website.

De thema’s voor de komende periode zijn: Herfst, Sinterklaas en Kerst. Een overzicht voor
het hele schooljaar vindt u op de agenda van onze website.

We zetten nog even de vakanties van dit schooljaar voor u op een rijtje:

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Hemelvaart:
Meivakantie :
Hemelvaartsdag:
Pinkstervakantie:
Zomervakantie:

1e dag
22 oktober 2018
24 december 2018
18 februari 2019
19 april 2019
22 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
15 juli 2019

laatste dag
26 oktober 2018
4 januari 2019
22 februari 2019
n.v.t.
3 mei 2019
31 mei
n.v.t.
23 augustus 2019

