
 

 

November 2019 

Welkom 

We heten alle nieuwe kinderen van harte welkom op peuterspeelgroep de Boefkes en wensen jullie 

een fijne tijd toe bij ons. 

 

Herfstwandeling  

Net als vorig jaar hebben we weer een herfstwandeling gedaan  bij één van de ouders in hun 

prachtige tuin. Dit jaar gingen de kleuters met ons mee. Er werd  een wandeling gemaakt en daarbij 

gingen  de peuters en kleuters op zoek naar Kabouter Klauter. Ze kwamen onderweg allemaal 

spelletjes en opdrachten tegen. Er werd een herfstverhaal voorgelezen en de kinderen gingen muziek 

maken met twee trekzak spelers. Het werd een gezellige en leerzame ochtend.  

Bij deze ochtend was een fotograaf uitgenodigd die foto’s ging  maken van de activiteiten. Hierbij is 

rekening gehouden met de kinderen die niet op de foto mochten komen. 

 

Nationaal Schoolontbijt                                                                   

Veel scholen staken aanstaande woensdag 6 november, maar CBS de Paadwizer is op deze dag 

gewoon open. Deze dag start wel anders dan normaal, er wordt namelijk gestart met het Nationaal 

Schoolontbijt. Peutergroep “de Boefkes” mag deze ochtend ook mee doen aan het ontbijt. De 

kinderen hoeven niet thuis te ontbijten. Er wordt vanaf 8:30 uur gestart met het ontbijt op school. 

 

Sinterklaas 

De Sint komt 4 december op  bezoek bij CBS de Paadwizer. Komt de Sint lopend, of met de fiets, of 

misschien wel met een brandweerauto? Dat is nog een verrassing. 

De Sint brengt als eerste een bezoekje aan de peuters en gaat daarna naar de basisschool. Ouders 

kunnen hierbij aanwezig zijn. 

 

Oudercommissie 

Er is een oudercommissie samengesteld waarbij Anneke namens het team  het aanspreekpunt is. 

Nadine Roffel en Trynke Zuiderveld zitten namens de ouders in de Oudercommissie (OC).   

 

Er worden activiteiten georganiseerd samen met de basisschool en de kinderopvang. Bij bepaalde 

activiteiten is onze OC betrokken.  

Natuurlijk komen de vaste activiteiten (Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst) weer aan de orde, maar 

we proberen ook een herfstwandeling en bijvoorbeeld het bezoek aan een boerderij te organiseren. 



 

Daarbij zullen wij ook een beroep doen op jullie  als ouders (assistentie bij activiteit of bijv. rijden). 

Zonder jullie  inzet zijn deze activiteiten niet mogelijk.  Hebben jullie zelf nog leuke ideeën, dan horen 

wij dat graag! Wellicht dat we die dan gezamenlijk kunnen realiseren.  

 

Mocht je meer informatie willen over wat de OC precies doet, dan nodigen we je uit eens een praatje 

met ons te maken of bijvoorbeeld de notulen van onze vergaderingen te lezen ( Notulen liggen in de 

blauwe map in de hal van de peuterspeelgroep). 

 

Hartelijke groet, 

Nadine en Trynke 

 

Verzoeken/weetjes     

• Wilt u de naam van uw peuter op bakje, beker, rugzak, jas en laarzen zetten. 

• Tijdens de dagdelen eten en drinken we met de peuters. Uw peuter mag 

           drinken mee  zonder prik en in het bakje mag fruit, brood of ontbijtkoek. We            

           willen u vragen het fruit zo mee te geven dat uw peuter dit direct op kan eten.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Mocht uw peuter niet naar de speelgroep komen (bijvoorbeeld door ziekte) wilt u uw peuter 

dan afmelden.  

• Als uw peuter bezig is met zindelijk worden en u doet hem of haar een luierbroekje aan wilt u 

dan een pamper in de tas meegeven dan kunnen wij uw peuter gemakkelijker verschonen. 

• Als u iemand anders vraagt om uw kind op te halen wilt u dit dan doorgeven aan de 

pedagogisch medewerkers op de groep. 

 

Vakantie periodes: 

KERSTVAKANTIE   21 december t/m 5 januari 2020 
VOORJAARVAKANTIE  15 februari t/m 23 februari 2020 
GOEDEVRIJDAG   10 april 2020 
PASEN    13 april 2020 
MEIVKANTIE   25 april t/m 3 mei 2020 
BEVRIJDINGSDAG  5 mei 2020 
HEMELVAARTSDAG  21 en 22 mei 2020 
PINKSTEREN   1 juni 2020 
ZOMERVAKANTIE  4 juli t/m 16 augustus 2020 
 

                                                                                              

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets uitgebreider praten over de toetsgegevens van uw peuter 
dan kunt u dit altijd met de pedagogisch medewerker van de groep bespreken of neem contact op 
met Tineke van der Veen, coördinator peuterspeelgroepen via de mail:  
tvanderveen@scala-welzijn.  

 

Team de Boefkes: Hannie Bakker en Anneke van de Bult 

 


