augustus 2017

Na een heerlijke zomervakantie waarin we lekker konden uitrusten, zijn we weer blij om alle peuters
terug te zien. Ook heten we alle nieuwe peuters welkom! En we hebben een nieuwe juf op de
dinsdag-vrijdag groep, Juf Linda! Ze stelt zich graag even aan u voor;
Mijn naam is Linda Beckx. Samen met mijn man Jean-Paul en dochter Jissia wonen wij alweer een
aantal jaren in Ouderkerk. De jaren na het behalen van mijn diploma SPW heb ik het meeste met
jonge kinderen gewerkt, variërend in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Na bijna 10 jaar gewerkt te hebben
bij een kinderdagverblijf, ben ik gestopt om een aantal jaartjes thuis te zijn voor onze dochter. Na
deze jaren thuis vind ik het heel leuk om weer te mogen gaan werken met peuters! Ik zie er naar uit
om samen met uw peuters te ontdekken, te spelen, te zingen, te lezen en nog veel meer...

Thema
Op de peuterspeelzaal werken we met de methode Puk & Ko. Dit is een totaalprogramma waarin
veel ontwikkelingsaspecten worden gestimuleerd. De activiteiten uit deze methode stimuleren de
spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke
vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels bij peuters. Het eerste thema waar we de komende
weken over gaan werken is “Welkom Puk”
In dit thema maken de kinderen kennis met Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, andere kinderen
nog niet. Samen gaan we Puk wegwijs maken in de groep. Samen ontdekken we waar en waarmee
we kunnen spelen, hoe we opruimen en wanneer we iets moeten schoonmaken.
Wat voor activiteiten doen we? - Samen alle ruimtes ontdekken, - Samen alles opruimen, - Kleren van
Puk wassen, - Huishoek gezellig maken, - Schilderij maken, en het knieboek verhaal “Trek je jas maar
uit, Tom” voorlezen.
Ook gaat Puk de komende tijd af en toe logeren bij een peuter. Puk mag dan een paar nachtjes mee
naar huis. Puk neemt een rugzakje mee met daarin een pyjama, tandenborstel, voorleesboekje en
een schriftje waarin geschreven kan worden wat er allemaal gedaan is tijdens het logeren.

Krimpenerwaard in beweging
Op zaterdag 9 september van 9:00 uur tot 15:00 uur organiseert Rabobank Krimpenerwaard de 6e
editie van het evenement “Krimpenerwaard in Beweging”. Wij als peuterspeelzaal hebben ons hier
ook weer voor opgegeven. Wij hebben als deelnemersnummer 90. We hopen dat u allemaal wilt
deelnemen aan één van de routes die zijn uitgezet. Zo is er een kabouterroute van ongeveer 1 km die
is uitgezet in het Loetbos. Voor de grotere kinderen is er een survivalroute in het Loetbos. Per

deelnemer krijgt Humpie Dumpie hier € 3,50 voor. Ook zijn er twee fietsroutes die gereden kunnen
worden van ruim 30 kilometer. Per fieters krijgt Humpie Dumpie € 5,00! We hopen dat u allemaal
voor Humpie Dumpie wilt lopen of fietsen ( en het liefst met de hele familie natuurlijk, want zelfs de
kleinste kinderen tellen mee ☺).
Ook de juffen gaan de kabouterroute lopen. De vertrektijden van de juffen zullen een paar dagen van
te voren worden doorgemaild (weersafhankelijk). U kunt er voor kiezen gezellig met de juffen mee te
lopen, maar het is dus ook heel goed mogelijk om op eigen initiatief mee te doen aan een activiteit.
Vergeet u dan niet deelnemersnummer 90 door te geven bij het aanmelden die dag, zodat de
opbrengt van uw deelname aan Humpie Dumpie geschonken wordt. Als u hier nog vragen over heeft
dan kunt u ze altijd aan één van de juffen stellen.

Wist u dat:
•
•
•
•
•
•
•

We onder dit kopje leuke weetjes of grappige uitspraken van peuters verzamelen
We in de vakantie een aantal muren van de peuterspeelzaal geverfd hebben
Alles er nu weer fris en fruitig uitziet
We door alle acties van het afgelopen jaar een mooie nieuwe bank met speelgoedbakken
hebben kunnen aanschaffen
Deze over een paar weken geleverd wordt
We ook een Facebookpagina hebben (zoek op peuterspeelzaal Humpie Dumpie)
Er binnenkort weer leuke foto’s op de ouderpagina geplaatst gaan worden
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