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Hallo allemaal!  
Wat een gekke tijd hebben we achter de rug! Gelukkig vonden alle kinderen het weer 
leuk om te komen spelen,  
al is dat natuurlijk wel even gek om binnen te komen door het raam.  
Gelukkig went het snel. Nu alles weer op gang is, hebben we het nieuwe thema van Puk 
opgestart; ‘Oef, wat warm!’  
We hebben al aardig wat warme dagen achter de rug en hopelijk volgen er nog veel 
meer! Met de kinderen knutselen we dit thema mooie ijsjes, spelen we met water en 
vertellen we over Gijs en Guusje die in het badje gaan,  

maar oeps papa heeft er heel koud water in gedaan!  

Brrrr wat koud! Puk heeft ook een mooie zwembroek en een zonnehoedje, hebben jullie 
die ook?  

Die mag je dan bij ons wel een keer laten zien!  

Verjaardagen

Milan W  4-7 4 jaar 
Manu   4-7 3 jaar 
Mohamed 11-7 1 jaar 
Jort  15-7 1 jaar 
Jet  18-7 56 jaar 
Nouk  22-7 3 jaar 
Silke  24-7 1 jaar 
Milan d K 25-7 1 jaar 
Jay  25-7 2 jaar 
Wendy   29-7 42 jaar 
Indi  7-8 3 jaar 
Liz  10-8 2 jaar  
Ivan  14-8 4 jaar 
Daan H  22-8 1 jaar 
Tim   25-8 3 jaar 
Norah  25-8 4 jaar 
Danae  25-8 2 jaar 
Faas  25-8 4 jaar 
Jolein  26-8 2 jaar 
Liza  27-8 1 jaar 
Sem  27-8 2 jaar 
Jazz  29-8 3 jaar 
Deef  29-8 4 jaar 
Lotte  31-8 4 jaar 
Bjorn  31-8 2 jaar   
  
 

     Allemaal een fijne verjaardag! 

   

                                 Wist u dat: 
 
Jackie, Jolein, Sion en Nila nu kunnen lopen. 
Sem en Zef grote broer worden. 
Raff en Kai nu al bij De Dwergen spelen. 
Kaj en Ali volgende maand bij De Dwergen gaan spelen. 
Hannah het buiten op het kleed heel erg leuk vindt. 
Rosa al heel goed kan omrollen. 
Jay dol is van vrachtwagens. 
Beau sinds kort ook bij ons speelt en dit al heel goed doet. 
Jesse al helemaal zelf de glijbaan op kan klimmen en eraf kan glijden. 
Danae het liedje van de molen echt heel leuk vindt. 
Liyo graag aan tafel speelt met de boerderij.  
Khloe het heel erg leuk vindt om te puzzelen. 
Haylee buiten met het zand spelen erg leuk vindt. 
Norah en Lotte na de vakantie naar de basisschool gaan. 
Brendan en Sven zindelijk zijn. 
Aron en Isa onze nieuwe guppies zijn, en Isa het zusje is van Tim. 
Nouk zegt dat ze schattig is, wat uiteraard ook zo is. 
Daan  H. al rollend alles aan het ontdekken is. 
Daan R. Het erg leuk vindt om heel de ruimte door te gaan en alles te 
bekijken. 
Bo graag kletst en we inmiddels al een paar woorden kunnen verstaan. 
Wij met het thema "oef wat warm" bezig zijn. 
Faas weer zijn grote vriend Hans (paard) gaat bezoeken op Terschelling. 
Milan en Sem grote broer worden. 
Riva een broertje krijgt. 
Nikki grote zus is geworden van Noor. 
Deef fan is van de brandweerman Sam puzzels. 
Vajen graag in het keukentje bezig is. 

 

 

                                    Nieuws! 
HoiHoi!  
Ik heet Iris Peeman en ben 19 jaar. Mijn studie (pedagogische 
medewerker) niveau 3 heb ik afgerond en nu ga ik bij Het Kinder-
paleis aan het werk, in september ga ik niveau 4 
doen maar dan werken/leren en dat kan geluk-
kig ook bij het Kinderpaleis. 
In het weekend werk ik nu ook nog bij ‘Omoda’ 
in Middelharnis.  
Ik vindt het leuk dat ik jullie kindje  de  goede 
zorg kan bieden.  
Op de kinderopvang zie en ga je met de kin-
deren om en moet je zorgen dat je ze een 
goede ontwikkeling aanbied.  
Ik vindt het leuk om daar mijn steentje aan bij te dragen. 
Naast mijn werk vindt ik winkelen en gezellig met mijn vrienden op 
stap erg leuk om te doen.  
Ook houd ik ervan om lekker te sporten en in de winter te skiën/

snowboarden    
Tot snel!  
Groetjes Iris  
 

 In de afgelopen periode hebben we ,toen de eerste woeli-
ge tijd voorbij was, veel tijd kunnen besteden aan andere 
zaken. 
 Naast een aantal kinderen op de noodopvang hebben we 
ook ;  
• Grondig opgeruimd en schoongemaakt.  
• Puk thema’s voorbereid voor 2020 
• Kijk observaties uitgewerkt. 
• Leuke activiteiten, voorleesverhalen en bewegingsoefe  
ningen op facebook geplaatst. 
• Leuke paasmandjes en andere knutselactiviteiten bij 
kinderen aan de deur bezorgd 
• Moederdagcadeautjes voorbereid  
• Liedjes koffers gemaakt. 
 Al met al een nuttige tijd maar we zijn nu wel blij dat alle 
kinderen er weer zijn! 

            Puk nieuws! 
In het thema Oef, wat warm! 
Staat warm weer en het verschil tussen 
warm en koud centraal.  
Het warme weer geeft aanleiding om lekker 
met water te spatten,  
ijsklontjes te maken en ijsjes te kopen in de 
ijscohoek. 
 
Introductie: Puk heeft het warm  
Kring: Een warme trui  
Ontdekken: Smeltende ijsklontjes   
Hoek: De ijscohoek  
Bewegen: Dansende schaduwen  
Verzorging: Koud en warm water 
Ontdekken: Spetterdespat, lekker nat   
Hoek: Soppen   
Ontdekken: Warm of koud?   
Voorlezen 1: Brrr…wat koud   
Voorlezen 2: Zwemles  

 
L I E D J E  
De zon schijnt op ons bolletje. 
Die warme kleren kunnen uit  
En om wat af te koelen. 
Pakt ma de waterspuit Spetterspetterspet 
Spetterspetterspat 
Moeder spuit ons helemaal nat 
Spetterspetterspet Spetterspetterspat 
Moeder spuit ons helemaal nat 

 
Via het ouderportaal houden we u op de 
hoogte welke activiteit uw kind(eren) heeft 
gedaan en de inhoud van deze activiteit. 
 


