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Week: 22

In dit nummer:
- Avond4daagse
- Bibliotheek

Agenda
- 8-10 juni

: Kamp groep 8

Bijlagen
- Vooraankondiging zomerprogramma Plus
kinderopvang

Avond4daagse
Wat ontzettend fijn dat de avond vier daagse na twee jaar weer door kon gaan. Veel
kinderen hadden zich opgegeven. Er werd elke avond luidkeels gezongen en plezier
gemaakt. Voor ons was dit het laatste jaar in de commissie van de avond vier daagse.
Silvia en Paulina hebben dit 9 jaar
georganiseerd en Irma 8 jaar. We
hebben het al die jaren met heel veel
plezier gedaan en we kijken samen
terug op een geslaagde laatste keer.
We zijn heel blij dat we drie nieuwe
commissie leden hebben gevonden.
Dit jaar hebben ze al met ons
meegekeken en vanaf nu geven wij
het stokje door aan: Els, Hilda en
Suzan. We wensen jullie net zoveel
plezier en sportiviteit als dat wij
hebben ervaren in de afgelopen jaren.
Heel veel succes!
Groeten van Silvia, Paulina en Irma.

Bibliotheek
Jij bent de beste verhalenverteller! Ontdek het in de
Bibliotheek.
Kom op zaterdag 11 juni naar de BoekStartdag in de
Bibliotheek waar de allerjongste bezoekers en hun
(groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen. Doe
samen met je kindje mee aan een leuke activiteit en
ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal
bezig te zijn. Kijk op de site van je eigen Bibliotheek of
jouw Bibliotheek meedoet en wat er te doen is! Meer
weten over voorlezen? Kijk dan op boekstart.nl. Of
download de BoekStartapp voor boekentips. Zo word jij de beste verhalenverteller!

Algemeen:
Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de zomervakantie (18 juli
t/m 26 augustus). Voor onze planning is het heel erg belangrijk om te weten hoeveel
kinderen wij in de vakantie kunnen verwachten.
Daarom het vriendelijke verzoek om aanwezigheid/afwezigheid tijdens de
zomervakantie voor 10 juni a.s. aan ons door te geven via het ouderportaal.

Babygroep:
De baby’s en dreumesen zijn de
strandtent op de groep aan het ontdekken.
Samen lekker spelen met de
zwembandjes, de bad eendjes, zonnebril,
zwemkleding en vooral de strandballen.
Ondertussen het boekje Waterpret lezen
met raai de kraai. Nu buiten nog wat
mooier en warmer weer en de zomer kan
echt beginnen!

Peutergroep:
Water, lekker helder water.
Mag ik je pakken?
Dan neem ik je mee.
Water in mijn zakken.
Ik breng je naar de zee.
Ga je mee?
Dit is het versje dat de peuters leren, terwijl ze bezig zijn met water..

Zand, zand, het strand is vol met zand
Dit lied van Dirk Scheele leren de kinderen terwijl er volop in de zandbak gespeeld
wordt. We gebruiken hierbij allerlei attributen die meegaan naar het strand.
Het is een ware belevenis!

Nu het hopelijk steeds mooier en warmer
weer wordt, zullen de kinderen bij het naar
buiten gaan ingesmeerd worden. Wij
gebruiken zonnebrand van Kruidvat. Wilt u
nog aangeven als uw kind een eigen
zonnebrand heeft om mee ingesmeerd te
worden?

BSO:
Dinsdag hebben we een ‘Jakkie bakkie tocht’ gedaan, we gingen op zoek naar iets
plakkerigs, of iets slijmerigs. Zoeken naar een ‘’kakje’’ en iets dat stinkt. We gingen
in de bosjes zoeken onder takken. Het was gelukkig droog, dus we konden lekker op
onderzoek. Binnen hebben de oudste kinderen leuke spellen gedaan.
Woensdag hebben we een leuke activiteit samen met De Akker gedaan en donderdag
hebben we met juf Astrid mooie kristallen mogen maken. Dat was bijzonder!

