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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
Wat gaat het toch hard hele maand oktober mooi weer en nu opeens kaplaarzen, regenjassen en
sjaals om. Voor de kids geweldig stampen in de plassen en blaadjes zoeken. Het hoort ook wel een
beetje bij 11 november de mooie lampionnen hangen al klaar in de peutersoos. Deze week nog even
flink oefenen met zingen en ze zijn er klaar voor om hun tasjes te vullen. Op 15 november is de
gezellige knutselavond er weer voor Sinterklaas. Ieder versiert een mooi kistje voor zijn kind, wij
hebben knutsel materiaal maar heb je thuis nog leuke dingen mag je die ook meenemen. Dan is het
zover op 28/29 november komt er een Piet. De kinderen gaan hem/haar helpen schminken en aan
kleden super spannend. De kinderen van de vrijdag worden over deze 2 dagen verdeeld.
Groetjes Beppie, Sandra en Wendy

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Ook dit jaar gaan we weer aan de knutsel voor het Sinterklaasfeest.
Dit zal gebeuren op dinsdag 15 november om 19:30 uur bij de Peutersoos.
Wij gaan dan houten schatkistjes versieren en zullen daar chocoladecentjes bij doen.
Als je het leuk vindt, mag je alvast gaan bedenken hoe je het schatkistje zou willen versieren voor je
kindje.

VAN DE REDACTIE
In januari wordt Levi alweer 4 jaar en gaat dan naar de basisschool.
Dit betekend dat ik stop met het maken van de nieuwsbrief.
Wij zijn op zoek naar een ouder die samen met Harun de nieuwsbrief wil gaan maken.
Lijkt je het leuk om dit te gaan doen geef je dan op bij de juffen!
Heb je leuke nieuwtjes, peuterpraatjes, foto’s of activiteiten dan kan je deze mailen naar
harun.guler@ahold.com

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016
Kerstvakantie

24/12 t/m 08/01 2017

PEUTERPRAATJES
De leuke uitspraken van deze maand:
Zus had geen waterpokken maar waterpukkels.
Flo zit op de wc en vraagt aan de juf waar gaat de plas naar toe? Juf antwoord naar het riool en
daar word het schoongemaakt. Zegt Flo wij hebben een afwasmachine.
Kijk juf ik heb een regenmuts (Quinn).
Sanne trof juf Wendy op de peutersoos ipv juf Beppie! Waarop Sanne zei: "juf Beppie is een dagje
naar haar werk!"

JARIGEN IN NOVEMBER
Cassius is 4 november 4 jaar geworden!
Kay wordt deze maand ook alweer 4 jaar.
Giel, Jacob, Araz, Aslan en Sacha worden deze maand 3 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!

LIEDJE VAN DE MAAND
Sinte Maarten mik mak,
mijn moeder kijkt naar tik tak.
Mijn vader kijkt naar Sesamstraat,
dat is wel een snoepje waard.

OPROEP
31 oktober is Thomas zijn sjaal om een ander kindernekje beland.
Het gaat om een gebroken wit/ecru kleurige colsjaal.
Wie o wie heeft deze gevonden?
Groetjes,
Tinka Ladan (moeder van Thomas)

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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