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Weeknieuws

Weeknieuws 11
In dit nummer:
- Peutergym
- PlusKinderopvang
- Oudergesprekken
- Wijkplatform

Week: 44
Komende maand:
15 – 19 november: Oudergesprekken

Oudergesprekken:
Over twee weken houden we weer onze oudergesprekken. Tot voor kort meenden we
dat deze gesprekken fysiek zouden kunnen doorgaan. Echter naar aanleiding van de
snel oplopende corona cijfers en de persconferentie van dinsdag, hebben we besloten
toch weer digitaal te gaan werken. Elke collega verzorgd de uitnodiging voor zijn/haar
groep, u kunt deze morgen tegemoet zien.
Nationaal schoolontbijt:
Gisteren hebben we meegedaan aan het
nationaal schoolontbijt. De hele school was weer
supergezellig ingericht en kinderen en
leerkrachten hebben genoten van een heerlijk
ontbijt!

Peuterdans:
Vrijdag gaan we weer dansen met de peuters. Onder leiding van juf
Monique kunnen de peuters weer heerlijk
bewegen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om mee te
doen. We beginnen om elf uur. Geeft u het ook even door
aan ouders van peuters in de buurt?

Algemeen:
Wist u dat Jessica, Gertrude, Lisa, Esmé en Kim een workshop Looseparts hebben
gevolgd afgelopen weken? Zij kwamen vol inspiratie terug. Het spelen met 'Loose
Parts' stimuleert het zelfvertrouwen, want er is namelijk geen goed of fout. Kinderen
bepalen zelf uitdagingen aansluitend op hun eigen ontwikkelingsniveau. Ze kunnen
samen spelen, alleen spelen, dingen bouwen en creëren.

Baby/dreumesgroep:
Deze week zijn we weer volop bezig met het thema herfst. Ook buiten merk je nu echt
het herfstweer. De klok is een uur terug, het wordt sneller donker en het is kouder.
Samen hebben we buiten kunnen ervaren hoe de wind voelt en kunnen zien hoe de
blaadjes door de lucht dwarrelen. Samen zijn we op zoek gegaan naar bladeren,
kastanjes, eikels en takjes om hier een ‘sensory bag’ van te maken. Zo kunnen de
allerkleinsten ook op een veilige manier de herfst ontdekken!

Wist je dat:
… we met de dreumesen (die lopen) een mooie lampion aan het maken zijn voor 11
november?
… we aan het eind van de middag lekker een stukje groente eten? Zo sluiten we samen
gezond de dag af!

Peutergroep:
De afgelopen week stond in het teken van het
maken van een Lampion , de kinderen zijn druk
bezig met prikken en plakken om er wat moois
van te maken. Natuurlijk zijn we ook aan het genieten van het thema herfst en spelen
de kinderen leuk met de kastanjes en bladeren in de tafel op de groep. De kinderen
maken de leukste knutselwerkjes en in de kring hebben we het over regen, de paraplu,
de regenjas en springen we in een regenplas.
Denken jullie eraan om voor maandag een lampionstokje met naam van je zoon of
dochter in te leveren op de groep?
BSO:
Deze weken werken we aan het thema herfst, er word wat afgeknutseld door de

kinderen van de Bso
Ook is afgelopen donderdag de kookbso weer begonnen. Het was een groot succes , er
werd tomatensoep gemaakt en knakworstmummies ( i.v.m. Halloween)

Er worden mooie creaties gemaakt binnen op de groep als het weer buiten wat minder
is van de blokken of de knex, de kinderen spelen een spel samen , of er word flink
geoefend met de doos vol tovertrucjes. Soms gaan we lekker spelen in de gymzaal en
hebben we een leuk klimparcours uitgezet.
Maandag hebben bijna alle kinderen van de oranje groep en een paar van de groene
groep meegedaan aan de herfstbingo , de kinderen moesten op zoek naar de
voorwerpen op de plaatjes die allemaal met de herfst te maken hebben. Ze hebben zich
buiten heerlijk vermaakt.

Ook deze maand hebben we een kookbso. Deze zal plaats vinden op dinsdag 23
november. Lijkt dit je nou leuk, geef je dan op bij juf Lucia.

