
 

 

Oktober 2022 

Peutergroep/kinderopvang 
De aankomende weken gaan we samen met de kleuters werken aan het thema: 'de 

appelboom'. We gaan samen met alle kinderen van ons kindcentrum 
appelflappen bakken. We leren veel over de appels en de appelboom en 
natuurlijk gaan we er ook over knutselen. Tijdens dit thema is ook de 
Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van de 
Kinderboekenweek is: Gi-Ga-Groen. Dit sluit mooi aan bij ons thema! 
 
Het weer is inmiddels veranderd van 

zonnig naar regen, wind en kou... omdat wij veel baby's op 
de groep hebben die over de vloer kruipen willen wij jullie 
vragen om bij de kinderen schoenen uit te doen als ze op 
de groep komen spelen. Wij zullen vanaf donderdag 6 
oktober blauwe slofjes klaar hebben staan, die kunnen 
jullie als ouders zijnde over de schoenen doen. Zo kun je je 
kindje hygiënisch op de groep brengen. De pedagogisch medewerksters zullen ook sloffen 
gaan dragen op de groep.  
 
Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober is het herfstvakantie. De kinderen die 
een 52-weken contract hebben komen gewoon spelen op de groep. De andere kinderen 
hebben deze week vakantie. Heb je een 52-weken contract en komt je kindje toch niet 
spelen... willen jullie dit dan doorgeven aan de pedagogisch medewerksters op de groep?  
 
Zoals de meeste inmiddels wel weten is Juf Patricia voorlopig afwezig i.v.m. lichamelijke 
klachten. We gaan samen met ons kindcentrum wat moois voor haar maken. Willen jullie als 
ouder zijnde een kaartje sturen of eventueel nog wat knutselen, dan kunnen jullie dit 
inleveren op de groep. Wij zullen uiterlijk vrijdag 14 oktober alles versturen. Wij wensen juf 
Patricia heel veel beterschap en hopen dat ze snel weer op de groep kan werken! De 
vervanging van juf Patricia wordt zoveel mogelijk onderling opgelost en eventueel door 
invallers. We doen ons best om zoveel mogelijk dezelfde gezichten op de groep te hebben, 
maar dit kunnen we helaas niet altijd voorkomen. 
 
Terugblik informatiemiddag 
We kijken terug op een geslaagde middag! 
Heel fijn om super enthousiaste kinderen te zien die hun ouders laten 
zien wat ze elke dag doen op ons kindcentrum. Dank voor jullie komst 
en betrokkenheid! 



 

 

 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema ‘Gi-ga-groen’.   
We starten al met werken over dit thema op dinsdagmiddag 4 oktober…..want we gaan 
appels plukken in de moestuin van Paulien. Met die appels gaan we natuurlijk ook iets lekkers 
maken.  
Op donderdag 6 oktober komt burgemeester Dijksterhuis de eerste appel in ons voedselbosje 
plukken. Natuurlijk vragen we hem ook om een stukje aan ons voor te lezen. 
Verder zullen alle juffen een keer voorlezen aan alle kinderen, maar ook de kinderen van 
groep 5-6-7-8 lezen voor aan de kinderen van de andere groepen. De kinderen hopen 
daarmee in aanmerking te komen voor de gouden of zilveren pen.   
We sluiten de Kinderboekenweek af met het Franck 
& Vrij Theater op dinsdag 18 oktober om 11.00 uur. 
Elke groep verzorgt een optreden, we reiken de 
pennen uit aan de winnaars en we zingen het lied 
‘Gi-ga-groen’. Een ieder is van harte welkom om het 
theater te komen bekijken.  
 
Ipads 
Deze week zijn we begonnen met het werken met de chromebooks. Zoals in de 
bovenschoolse nieuwsbrief te lezen was, worden de iPads (met doos en oplader) op school 
ingeleverd. Voor de kinderen die hun iPad mee naar huis namen, betekent dit dat de 
iPad/oplader en doos op vrijdag 30 september op school wordt ingeleverd. 
 
Oudergesprekken 
In week 41 vinden er startgesprekken met de ouders (gr. 1-2) en met ouders en kind  
(groep 3-8) plaats. De juffen maken in week 40 een afspraak met de ouders om de 
gesprekken in te plannen. Tijdens deze gesprekken praten we het over hoe het gaat en waar 
we met de kinderen aan willen werken. 
 
Jarigen 
We feliciteren alle jarigen van oktober met hun verjaardag! 
 

 

 


