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De Peutersoos Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van alle activiteiten van De
Peutersoos. Kijk op de website www.depeutersoos.nl voor meer informatie en foto’s.

VAN DE JUFFIES
Best ouders,
Wat een gezellige drukte, eerst de schoolfotograaf en daarachteraan Pasen.
Zoals elk jaar is de schoolfotograaf weer geweest en heeft weer de mooiste
foto’s gemaakt van alle kinderen. De foto’s waren ook net klaar voor Pasen.
Iedereen heeft een paasmandje gemaakt en maandag, woensdag en donderdag
hebben alle kinderen een heerlijke paasbrunch gehad. De kleuters van juf Jenny
en Ryanne hebben voor ons de paaseitjes verstopt waarna wij ze mochten
zoeken. Wat een feest!
Ook zijn de voorbereidingen voor het zomerfeest zijn in volle gang, de datum 4
juni kunnen jullie alvast in de agenda zetten. Het wordt weer een super gezellig
feest. Als je nu denkt: daar wil ik meer van weten of aan mee werken, neem dan
even contact op met één van de leidsters.
Deze nieuwsbrief wordt ook door twee hele gedreven moeders van de
peutersoos gemaakt en verspreid, hier zoeken wij ook extra mensen voor die na
de zomervakantie het stokje kunnen overnemen.
Et Buut begint maandag 4 april met een projectweek. Wij gaan er op onze
manier ook aan mee doen. Wel op een kleinschalige manier, maar met hetzelfde
thema. De informatie krijgen jullie van ons en wordt op het bord vermeld.
Mateo, Aras en Liv nemen deze maand afscheid van de Peutersoos. Heel veel
plezier op jullie nieuwe school. Esin en Flo zijn nieuw op de groep, welkom
natuurlijk. Wij wensen jullie een hele gezellige tijd op de Peutersoos toe.
Beppie, Wendy en Sandra.

VAN HET BESTUUR
Afgelopen week had ik een overleg met Peter Kieft. Peter is de persoon die de
procedure rond de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum Overtuinen
begeleidt.
Op 18 maart is hij aanwezig geweest bij de zitting van de Raad van State. Tijdens
die zitting werd het verlenen van de vergunning voor de bouw van Integraal Kind
Centrum besproken. Zowel de voor- als de tegenstanders waren aanwezig en
werden door de Raad gehoord.
Peter vertelde mij dat hij, na afloop van de zitting, met een goed gevoel naar
huis reed. Zijn goede gevoel zou moeten leiden naar een goedkeuring van de
procedures, die de Gemeente Zaanstad gevolgd heeft en daarmee het definitief
verlenen van de vergunning tot nieuwbouw.
Dat zou het volgende beteken: De Raad van State maakt uiterlijk 29 april haar
oordeel bekend. Dat oordeel is bindend. Gaan we nu van het positieve gevoel
van Peter uit, dan is de uitspraak positief en kan de bouw beginnen.
Er start een Europese aanbesteding om een bouwbedrijf te selecteren. Deze
aanbesteding duurt drie maanden. Het bouwbedrijf heeft tot eind 2016 de tijd
om de bouw voor te bereiden. Eind 2016 start de bouw en eind 2017 kan het
gebouw betrokken worden.
Voor De Peutersoos en de Stichting et Nabuut zou dat fantastisch zijn. Eindelijk
nieuwe ruimtes kunnen betrekken en eindelijk ook verlost van het huidige tekort
daaraan. In het nieuwe kindcentrum maken De Peutersoos en et Nabuut gebruik
van elkaars ruimtes en kunnen wij wel tot vijf groepen uitbreiden. Eindelijk de
enorme wachtlijst wegwerken!
Laten we allemaal tot 29 april elke dag even duimen voor een goede afloop.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE REDACTIE
Heb je leuke nieuwtjes, peuterpraatjes, foto’s of activiteiten dan kan je deze mailen naar
cleodevries@hotmail.com en priscillavanzal@hotmail.com

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016
Koningsdag
Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

27/04
30/04 t/m 08/05
05 mei 2016 = in de meivakantie
15/05 t/m 17/05
16/07 t/m 28/08

PEUTERPRAATJES
Zehra vraagt aan juf Sandra ben jij een juf of een meisje?
Fenna vertelt ik heet Fenna en aan de achterkant Klopermaker.
Fenna verteld aan haar moeder dat Julia 4 jaar is geworden en naar de hazenschool gaat.
Waarop haar moeder vraagt hazenschool? Ja zegt Fenna met van die lange oren!
Lou was met haar oma naar het circus geweest en wilde de volgende keer ook wel zo een
spinworst (suikerspin).
De papa van Linnea belde de mama van Linnae.
Linnae’s mama zei dag lieverd maar Linnae zei niets terug.
Toen zei haar papa zeg maar iets terug tegen mama.
Waarop Linnae door de telefoon zei TERUG!

JARIGEN IN APRIL
Hiep Hiep Hoera!!
Quinn, Samuel, Liv, Ike Malik, Tiago Rafael en Luna worden deze maand 3 jaar.
En Aras wordt alweer 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd!

LIEDJES VAN DE MAAND
Krokusbolletjes,
kom maar uit je bolletje.
Met je bloempjes paars en geel
op een dunne steel.
Lente is weer in het land.
Winter is weer aan de kant.
Alle kinderen zijn zo blij,
want het voorjaar is nabij.

FOTO’S PASEN OP DE PEUTERSOOS

LEUKE DOE-ACTIVITEITEN IN APRIL
Op 2 en 3 april vindt de 39e editie plaats van kom in de kas.
Op zaterdag 2 April openen de kassen en agrarische bedrijven in de regio
Assendelft zich.
24 April dagje bij de boer!
Ontdek de koeien, de kalfjes, de prachtige polder, de stallen, het melken en de
hooiberg.

HET PEUTERSOOSLIED
(Op de wijs van klein klein kleutertje)

Klein rood autootje, waar breng
je ons naar toe? Ik breng je naar
de Peutersoos, Daar worden wij
niet moe. Daar gaan we dan
spelen En ons niet vervelen.
Dan komen onze papa’s en mama’s weer. Dag
juffies, tot de volgende keer.
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Aras
Sara
Lou
Puck
Fenna
Noëlle
Tessel van
Max
Eva
Efe Hasan
Juul
Cassius
Kay
Levi
Sanne
Amber
Esin
Zehra
Quinn
Samuel
Liv
Ike Malik
Tiago Rafaël
Luna
Finn
Linnae Savea
Zus
David
Phileine
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Meia
Ela
Matteo Nikolai
Flo
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Levi
Emily

Gokalp
Bakkum
van de Kooij
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Klompmaker
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Nek
Brink
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Sterenborg
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Aydin
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van der Gaag
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15-4-2012
2-5-2012
12-6-2012
3-7-2012
31-7-2012
19-8-2012
30-8-2012
19-9-2012
2-10-2012
11-10-2012
15-10-2012
4-11-2012
30-11-2012
9-1-2013
14-1-2013
23-1-2013
20-3-2013
25-3-2013
4-4-2013
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14-4-2013
14-4-2013
21-4-2013
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11-6-2013
4-7-2013
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15-11-2013
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