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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
Lieve ouders en verzorgers,
We sluiten deze prachtige zomer af en gaan over op het herfstseizoen. De kinderen hebben volop
geknutseld. Ze hebben blaadjes gestempeld en een prachtig egeltje gekleid.
De Peutersoos zelf staat vol in het herfstseizoen en we hebben de ruimte dan ook gezellig versierd.
Dit jaar hebben wij zelfs een ware herfsttafel, waar alle kinderen hun gevonden eikeltjes, bladeren en
takken in mogen leggen. Beste ouders, denk eraan om een tasje mee te nemen tijdens de
herfstwandeling voor een leuke aanvulling in de herfsttafel.
Ook gaan wij starten met de lampionnen voor Sint-Maarten. Die worden ieder jaar toch weer
prachtig!
Tevens nemen wij deze maand afscheid van drie lieve kinderen, want Simon, Aruna en Stella zijn 4
jaar geworden. Wij wensen jullie een hele fijne tijd op de basisschool.
We hebben ook goed nieuws, want Brent en Hasse komen deze
maand gezellig bij ons op de peutersoos.
Wij wensen jullie allemaal alvast een hele fijne herfstvakantie en wie
weet kom je wel een kaboutertje tegen…

Groetjes van de juffies!

VAN HET BESTUUR
Afgelopen maand zijn de kinderen, na een lange zomervakantie, weer naar de Peutersoos gekomen.
Heel veel nieuwe gezichten zijn er te zien en ik heet deze kinderen en hun ouders van harte welkom.
Ik ga ervan uit dat zij een fijne tijd op de Peutersoos zullen hebben. Dat er zo veel nieuwe kinderen
zijn, is natuurlijk wel even spannend voor iedereen. Om de instroom goed te laten verlopen, is er
tijdens de eerste dagen een extra leidster ingezet. Zo kunnen de leidsters de nieuwe kinderen goed
opvangen. De oorzaak dat er zo veel oudste kinderen de Peutersoos hebben verlaten, is dat de
basisschool in een keer alle kinderen die tot en met de herfstvakantie 4 jaar worden toe laat. Voor de
Peutersoos is dat vervelend, want juist de oudste kinderen spelen een belangrijke rol bij de instroom
van de nieuwe kinderen. Gelukkig zijn de contacten met de basisschool uitstekend en het bestuur zal
binnenkort met de school in overleg gaan. Daarnaast moeten we er ook niet te zwaar aan tillen.
Meestal is iedereen na een week gewend.
In de laatste week van september is Britt Verdonk gestart bij De Peutersoos op de woensdag en
vrijdag. Britt was al geruime tijd werkzaam als leidster bij BSO et Nabuut, maar heeft een ruimere
aanstelling gekregen, mede om de leidsters te ondersteunen op de dagen dat de stagiair Sarah Hoorn
niet aanwezig is. Britt gaat zich ook ontfermen over de creatieve knutselwerken, zij is namelijk
afgestudeerd aan de Hoge School der Kunsten.
Britt, we heten je van harte welkom bij De Peutersoos!
Met vriendelijke groet,
Eric Hoorn

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Beste Ouders en/of verzorgers,
Ook dit jaar gaan we weer aan de knutsel voor het Sinterklaasfeest.
Dit zal gebeuren op dinsdag 6 november om 20:00 uur bij de Peutersoos.
Wij gaan dan een vlieger versieren. Bedenk alvast wat je op de vlieger wil gaan
schilderen/plakken/tekenen.
Wij zorgen dat er verf, stiften en glitters aanwezig zijn. Mocht je wat anders op de vlieger willen
neem dit materiaal dan zelf van thuis mee.
Wij willen jullie vragen hiervoor 3,50 euro bij de juffen in te leveren in een envelop met naam van uw
kind.
Graag vóór 2 november.

Wij kijken uit naar een gezellige en creatieve avond,
tot 6 november!
Groetjes de Activiteitencommissie.

VAN DE REDACTIE
Beste ouders en verzorgers,
Elke maand versturen wij een leuke, informatieve nieuwsbrief boordevol gezellige peuteractiviteiten
en grappige opmerkingen van onze kleintjes. Daar hebben wij ook jullie hulp bij nodig. Maakt jouw
peuter een grappige opmerking, weet jij een leuke activiteit in de omgeving, is er nieuwtje die je wilt
delen of heb je een leuke foto die je met ons wilt delen, mail dit dan voor de volgende nieuwsbrief
naar Karel de Groot (karel.de.groot@gmail.com).
Alvast bedankt!
Groetjes,
Tinka, Karel en Anne

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie

20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019

PEUTERPRAATJES
Doris, Daan en Simon spelen met de dino’s en de adelaars.
Doris zegt; ”vlieg, vlieg… we worden er beter van!”

JARIGEN IN OKTOBER
Simon is 3 oktober 4 jaar geworden, nog van harte gefeliciteerd.
Aruna en Stela worden deze maand ook 4 jaar,
we wensen jullie een fijne verjaardag en
veel plezier op de nieuwe school!
Thomas is 6 oktober 3 jaar geworden en Maryam en Jacky worden
deze maand ook 3 jaar. Van harte gefeliciteerd
en een fijne verjaardag voor jullie!

LIEDJE VAN DE MAAND
Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
Krak, zei toen de paddenstoel
Met een diepe zucht

Allebei de beentjes
Hoepla in de lucht
Maar kabouter Spillebeen
Ging toch door met wippen
Op die grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Daar kwam Vader Langbaard aan
En die zei toen luid:
“Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!”

LEUKE ACTIVITEITEN IN OKTOBER
Sprookjes in de Heemtuin
Wanneer: zondag 21 oktber t/m vrijdag 26 oktober 2018
Waar: Heemtuin Zaandam, Burgemeester In ’t Veldpark, 1502 DV Zaandam
Zoek de kip met de gouden eieren. En wie weet kom je onderweg Roodkapje tegen. Wie wil mag
meevaren met het bootje van de Heen- en Weerwolf uit Pluk van de Petteflet. Elke dag is er een
vriendelijke voorleesheks. In het indianendorp kan je je eigen broodje bakken. De theetuin en het
kaboutercafé zijn open. We vinden het leuk als je zelf gekleed komt als je favoriete sprookjesfiguur!
De tuin is op deze 'sprookjesdagen' (alleen bij de hoofdingang nabij de vijver) geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Een uur voor sluiting - of eerder als het maximaal aantal dagkaarten is verkocht- stopt bij
de ingang de uitgifte van toegangskaarten, ook vanwege de tijd die nodig is om de speurtocht te
lopen! Entreeprijs voor kinderen vanaf 2 jaar is € 4,- Dat is inclusief speurtocht, limonade en iets
lekkers. Volwassenen hebben gratis toegang.

Rupsje Nooitgenoeg (premiere) 2+
Wanneer: zondag 21 oktober 2018
Waar: Het Zaantheater, nicolaasstraat 3, 1506 BB Zaandam
Kleine en grote bezoekers worden meegenomen in de wereld van de hongerige rups die zich overal
doorheen eet, het Blauwe Paard, Vader Zeepaard en het Eenzame Vuurvliegje.
Rupsje Nooitgenoeg is een magische, ritmische voorstelling waarbij je met een grote glimlach op je
gezicht het theater verlaat. In Londen en New York was de voorstelling een groot succes. 'We geven
vijfmaal een glimlach,' schreef Newsday UK.

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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