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ZOMER

THEMA'S 
PEUTERGROEP 
Afgelopen werkten aan het Puk thema: : “dit ben ik”
Wij bekeken onszelf en elkaar eens goed in de spiegel.
Wat zien we allemaal? Wat voelt mijn voet? Hier
kwamen we achter door middel van een blotevoetenpad
te lopen. Ook maakten we een mooie handafdruk in klei
en mochten we onze tanden poetsen. We hebben
genoten en genieten nog steeds van het prachtige weer. 

Wilt u er op letten om u kindje ‘s ochtends thuis al in te
smeren met zonnebrandcrème? Uiteraard smeren wij
gedurende de dag ook wanneer dat nodig is. 

BSO
Op de bso hadden wij een hele leuke natuurkist van het
NME (natuur milieu en educatie centrum).
Hier zaten onder andere een waterkijker, verrekijker,
insecten bakjes en hele leuke activiteiten in. Deze mochten
we gebruiken voor op de groep. 
Wij zijn een paar keer met de kinderen naar het strand
geweest, het was hartstikke leuk! Ook maakten we lava,
met water, kleurstof, zonnebloemolie en bruistabletten.

Binnenkort plannen wij een korte vergadering in met de
kinderen die zich hebben aangemeld voor de kinderraad. 
Binnenkort nemen wij afscheid van Jayden.

BABYGROEP
Momenteel zijn we bezig met het thema ‘Dit ben ik’. De kinderen leren de woorden boos en blij en
proberen ons na te doen wanneer wij laten zijn hoe je kijkt als je boos en als je blij kijkt. Ook krijgen de
kinderen een tandenborstel en mogen tanden poetsen. Het liedje poets, poets, poets je tanden
(kinderdisco) wordt tijdens het poetsen opgezet. 
Vanaf 5 juli houden we ons bezig met het thema ‘Oef, wat warm’ We zullen weer verschillende
activiteiten met de kinderen uitvoeren en houden jullie hiervan op de hoogte op het portaal.



BOEK VAN DE WEEK
“Gewoon zoals je bent”
Over een olifantje dat niet in de rij kan blijven lopen omdat er zoveel te zien is om hem heen. 
Superlange steltpoten, puntige prikhoorns, hap-snap-tanden en allemaal andere mooie dingen. Maar
olifantje heeft dat allemaal niet nodig want hij is zelf fantastisch en speciaal met zijn flapper-de-flaporen en
een super-spetterende slurf.

PEUTERGROEP

WIST U DAT?
Quinten sinds juni over is naar de peutergroep
Nova een nieuw kindje is op de babygroep
Noud heel graag met zand speelt en er helemaal onder
zit
Elin goed zelf kan zitten en heel de groep aan het
ontdekken is
Goos grote broer is geworden, zijn broertje heet Mink
William klimt graag op de stoel
Pieter al heel goed op het potje kan plassen

BABY'S VERJAARDAGEN

IZA 
MILA
STIJN  
EMMA 
TOM 
ANNE 
IZZY 
ARSEMA

8 JUNI 
10 JULI 
14 JULI
19 JULI
27 JULI
17 AUGUSTUS 
23 AUGUSTUS 
27 AUGUSTUS 

PEUTERGROEP

ZOË 
LUKAS 
KATO 
EVELIJN 
REBECCA 

3 JULI
6 JULI 
9 JULI 
10 AUGUSTUS
25 AUGUSTUS 

BSO

BABYGROEP

JOSEPHIENE
AMANUEL
MARIJE 

1 AUGUSTUS
5 AUGUSTUS
22 AUGUSTUS 

NIEUWS 
Anne is 4 geworden en naar de basisschool gegaan, veel
plezier in groep 1!
Binnenkort nemen we afscheid van Mila, Stijn, Emma, Tom,
Anne en Izzy. Zij worden 4 jaar en gaan dan ook naar groep
1, veel plezier gewenst!
Wij vinden het heel gezellig dat Tess en Quinten bij ons
komen spelen. 

Beau Nederlof heeft haar stageperiode inmiddels afgerond.
Beau heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een echte
pedagogische medewerker en zal daarom in de
zomervakantie invalwerk gaan doen
op de locatie in Bruinisse.

PEUTERGROEP 

DURF TE VRAGEN
Met dit warme weer spelen de kinderen graag met water en dit in combinatie met de zandbak zorgt ervoor
dat de kleren lekker vies worden. Zouden jullie extra kleren in de tas willen doen en ook een zonnehoedje
eventueel?!

BABY'S

ZOMER
Wat kunnen we lekker van het warme weer genieten. De kinderen vinden het erg leuk om buiten met water
te spelen en koelen er lekker mee af. Van een ijsje eten genieten de kinderen zo nu en dan ook heerlijk. Het
is een beetje wisselvallig weer, maar dan halen de zomer in huis door middel van een knutselactiviteit, zoals
teenslippers maken.

BABY'S


