
 

 

 

 

 

 

 

Burendag: 

Zaterdag sluiten we onze week van het Kind-

centrum af met de Burendag. Van 10.00 uur tot 

13.00 uur is ons kindcentrum open voor 

belangstellenden. Voor de jongste kinderen zijn 

er een tweetal leuke activiteiten. Om 10 uur is er 

poppentheater en om elf uur kunnen de peuters 

en kleuters naar peuterdans.  Tussen de 

activiteiten door kunnen de kinderen zich laten 

schminken, een bakje popcorn eten, lekker 

spelen of bewegen op het springkussen.  
 

Peutergym:  

Vrijdag gaan we weer gymmen. Onder leiding van meester Christian kunnen de 

peuters weer heerlijk bewegen. Alle peuters vanaf 2 

jaar zijn welkom om mee te dansen. We beginnen 

om elf uur. Geeft u het ook even door aan ouders 

van peuters in de buurt? 
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Algemeen: 

Reminder:  

➢ As. zaterdag is het burendag en hebben wij een open dag op ons Kindcentrum 

met om 10.00 uur een poppentheater en om 11.00 uur peuterdans met juf 

Monique. Komen jullie ook?  

 

Baby/dreumesgroep: 

Deze week vieren wij ‘’de week van het kindcentrum’’. Wat houdt dit nou precies in? 

We vieren dat we trots zijn om een kindcentrum te zijn en samen klaar staan voor alle 

kinderen. Daarom hebben we een hele week feest. We zullen deze week leuke 

activiteiten met de kinderen doen, zoals knutselen, bellenblazen en spelen in de 

ballenbak.  

Ook hebben we het kindcentrum versiert met slingers en maken we eigen ballonnen 

die we op het raam hebben geplakt. Hoera!  

Oproepje:  

Helaas zijn wij (baby/dreumes groep) bijna door onze reserve kleding heen. Met name 

rompers zijn erg welkom. Mocht iemand kleding/rompers over hebben en niet meer 

gebruiken, dan worden wij hier erg blij van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peutergroep: 

Deze week is het ‘’de week van het Kindcentrum’’. We spelen met ballonnen in het 

speellokaal, hebben een leuke muziekworkshop en doen mee met peutergym. Als 

afsluiter komt clown Sem; wat een gezellige feestweek! 

 

 



 

Ook werken we nog met het thema ‘lichaam’. 

Hier hoort het in bad doen van een pop ook bij. 

Wat hebben we allemaal nodig wanneer we in bad 

gaan? Zeep, een handdoek, water, een badje en 

een washand. De peuters weten al heel goed hoe 

dit moet en helpen ons mee. 

 

 

BSO:  

De week van het Kindcentrum. 

We zijn deze week gestart met het versieren van ons BSO lokaal. Ook hebben we 

mooie ballonnen versierd en vlaggetjes gemaakt. En op donderdag kwam er zelfs een 

clown langs voor de jongste kinderen! Wat hebben we gelachen. Voor de oudere 

kinderen was er een stoere escape room!  

 

Wist je dat….. het spel Stratego bij ons echt hip is!? De kinderen spelen dit het liefst 

elke dag.  

 

Misschien is het jullie al opgevallen, op de bso hebben we iets nieuws. De kinderen 

dragen als ze naar buiten gaan verplicht een herkenbaar geel hesje! Op elke basisgroep 

worden de regels en afspraken opnieuw besproken. Een paar van deze afspraken en 

regels zijn: 

❖ We zijn lief voor elkaar 

❖ We ruimen op waarmee we gespeeld hebben 

❖ We mogen niet slaan of schoppen 

❖ We mogen niet van het grote plein af 

❖ We trekken een hesje aan bij het naar buiten gaan 

❖ Rond half 5/ kwart voor 5 eten wij fruit aan tafel in je 

basisgroep 

❖ Na die tijd sluiten we in Groep Oranje en Groen met 

elkaar af en is er ruimte voor een ‘’rustige’’ activiteit in je eigen basisgroep. 

❖ Dit geeft ons een goed overzicht.  


