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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
Beste ouders,
We hopen dat iedereen een fijne en ontspannende vakantie heeft gehad, de juffen wel en hebben er
weer zin in het komende seizoen jullie peuters een fijne, gezellige en leerzame tijd te geven.
We gaan de zomer nog even verder vieren met leuke knutsels en hopelijk nog lekker naar buiten de
komende tijd.
We willen ook nog even aandacht vragen voor ons Activiteiten Commissie, daar willen we graag
versterking voor , dus als iemand van de ouders interesse heeft, spreek de juffen even aan voor
nadere informatie en uitleg, we wachten met spanning op de reacties .
12 sept. Is er een ouderraad vergadering waar iedereen welkom is deze bij te wonen, en waar ook
het volgsysteem ter sprake zal komen.
We wensen iedereen een heel fijn speeljaar toe en onze nieuwe peuters Jakob, Jane, Nynke, Morris
en Rob een warm welkom op de Peutersoos ,en na twee keer vinden ze het al hardstikke leuk, zo
snel wennen peuters, geweldig !
Met vriendelijke groet Sandra ,Wendy en Beppie

VAN HET BESTUUR
Vanaf vorige week maandag hebben de leidsters na een lange zomervakantie alle kinderen mogen
verwelkomen. Spannend voor de nieuwe kinderen en reeds een beetje gewoon voor de kinderen die
voor de zomervakantie al naar De Peutersoos gingen. Iedereen heeft er weer zin in om er een
fantastisch jaar van te maken!
De leidsters zullen, zoals gewoonlijk, hun uiterste best doen om de kinderen op een heel prettige
manier te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar ‘groter’ worden.
De ouderraad komt op maandag 12 september al weer bij elkaar om samen met het bestuur de
belangen van de ouders en kinderen te behartigen.
De redactiecommissie heeft, als u dit leest, de eerste Nieuwsbrief voor ouders en belangstellenden
uitgegeven.
Het bestuur vergadert deze week om er voor te zorgen dat de leidsters hun werk zo goed mogelijk
kunnen uitvoeren. Naast dit, naar mijn idee belangrijkste punt, gaat het bestuur ook hard aan het
werk om de samenwerking tussen De Peutersoos, et Buut en De Westerkim gestalte te geven in de
vorm van een Integraal Kind Centrum.
En nu zou het toch prachtig zijn als al deze kinderen en volwassenen eindelijk eens te horen zouden
krijgen wanneer het nieuwe gebouw gebouwd zou mogen worden. Over vier weken moet de
Gemeente Zaanstad de aanvullende eisen van de Raad van State verwezenlijkt hebben. Als dat zo is,
mag de bouw beginnen!
Ik wens u allemaal een heel prettig jaar!
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE OUDERRAAD
Eerstvolgende overleg staat gepland op 12 september. Iedereen is welkom!

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
We zoeken nog naar versterking, geef je op bij de juffen!

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

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016
Herfstvakantie

15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016 (week 42)

PEUTERPRAATJES
Emily voelde met haar handjes haar hartje kloppen en zei verbaasd: 'Hé, mijn buik wiebelt!'
Mama: “Zus, kom eens hier, ik wil je even opmeten”.
Zus, lichtelijk geschokt: “mama, ga je me opeten?!”

JARIGEN IN SEPTEMBER
Helaas is deze maand niemand jarig…
Maar in oktober hebben we wel een aantal feestjes staan!

LIEDJE VAN DE MAAND
[met zijn allen inde kring ,handen vast en zijwaarts bewegen]
[We zingen deze twee liedjes na elkaar]
Schuitje varen ,theetje drinken ,
Varen we naar de overtoom
Drinken we zoete melk met room
Zoete melk met brokken en de peuters die mogen niet jokken
Schuitje varen over de zee
Zeg kindje ga je mee 2x
En als je dan niet mee wil gaan
Moet je uit mijn schuitje gaan
Varen varen over de baren varen varen over zee hoezee!!

FOTO’S

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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ALLE PEUTERS VAN DE PEUTERSOOS
Voornaam
Eva
Efe Hasan
Juul
Cassius
Kay
Levi
Sanne
Amber
Esin
Zehra
Quinn
Samuel
Ike Malik
Tiago Rafaël
Luna
Finn
Zus
David
Phileine
Thomas
Meia
Ela
Matteo Nikolai
Selin Ela
Jane
Flo
Jacob
Giel
Araz
Aslan
Sacha
Levi
Jack
Morris
Emily
Rob
Nynke

Tussen

van der
de
van der

van

van

Achternaam
Barendse
Tanriseven
Flapper
Bos
Sterenborg
Pepers
Zwart
Hogeland
Aydin
Sen
Wijdemans
Groeneveld
Bos
Dias Pinto
Leeuw
Gaag
Haas
Kamphuis
Kooij
Ladan
Kooreman
Dogan
Waagmeester
Guler
Oussoren
Gasteren
Billig
Mannet
Ulusan
Gökalp
Briemen
Watchman
Mbarki
Fokkema
Vrolijk
Goemans
Veen

Geb Dat
2 oktober 2012
11 oktober 2012
15 oktober 2012
4 november 2012
30 november 2012
9 januari 2013
14 januari 2013
23 januari 2013
20 maart 2013
25 maart 2013
4 april 2013
9 april 2013
14 april 2013
21 april 2013
25 april 2013
11 juni 2013
5 juli 2013
7 juli 2013
9 juli 2013
15 juli 2013
19 juli 2013
26 juli 2013
12 augustus 2013
4 oktober 2013
7 oktober 2013
17 oktober 2013
10 november 2013
15 november 2013
15 november 2013
16 november 2013
26 november 2013
5 december 2013
8 december 2013
27 december 2013
16 februari 2014
7 maart 2014
20 juli 2014

