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THEMA PUK
Ons vorige thema ging over “Ik ben kunstenaar”, ons huidige
thema gaat over “Wat heb jij aan vandaag?”. Bij ons vorige
thema stond kunst centraal en de verschillende manieren hoe
je kunst kunt maken. De kinderen vonden dit een erg leuk
thema en hebben heel erg veel geknutseld, dit hebben de
kinderen inmiddels meegenomen naar huis. Zo hebben we
onze eigen Mondriaan gemaakt, maar ook vrije kunst,
kleurplaten gekleurd en nog veel meer. Dit hing ook erg mooi
in ons lokaal. We hadden ons eigen Nijntje museum waar de
kinderen mochten spelen met Nijntje die langs verschillende
kunstwerken kon lopen. Zo konden de kinderen in hun eigen
woorden vertellen wat ze zagen n.a.v. het boekje Nijntje in het
Museum. Het thema hebben we afgesloten met een kunstwerk
voor alle vaders voor Vaderdag. Dit vonden de kinderen ook
erg leuk om te doen, dit mochten ze maken met een rietje om
zo het kunstwerk te creëren die u als vader heeft ontvangen.

Ons huidige thema gaat over “Wat heb jij aan vandaag?” Bij
dit thema mogen de kinderen een extra t-shirt, broek, jurk, rok
en alles wat je aan kunt doen meenemen. Ze mogen dan bij u
thuis 1 kledingstuk uitkiezen. Deze hangen we dan op in onze
groep, zodat het ook dicht bij de kinderen blijft als we in de
kring hiernaar vragen. Ons Puk verhaal gaat over feestkleren
waar de dieren in het verhaal zichzelf kunnen verkleden in de
allermooiste kleren. Hierover gaan ook onze knutselwerkjes.
Het kledingstuk van uw kind krijgt u weer terug als het thema
is afgelopen. Dit zal voor de zomervakantie zijn. Wilt u het
kledingstuk labelen met de naam van uw kind, zodat wij weten
wat van wie is. 



VERJAARDAGEN

JELLE               
JAYSON           
LUC                  
TROY               

15 JULI
21 AUGUSTUS
16 SEPTEMBER 
27 OKTOBER

WIST U DAT?
De kinderen op de POV erg veel mooie tekeningen
maken;
De kinderen zich heel graag verkleden in allerlei
verkleedkleding;
We afscheid hebben genomen en nemen van een aantal
kinderen (Thijs L, Bruce, Claire, Fenna, Mila, Jayson)
Heel veel plezier op de basisschool!
We een nieuw kindje hebben in de groep; (Jamie,
Welkom!)
De kinderen erg leuke rollenspellen kunnen spelen in
onze huishoek;
De meeste kinderen al zelfstandig of bijna zelfstandig
naar de wc toe kunnen;
We een mooie nieuwe themahoek hebben, die heel vaak
gebruikt wordt.

BOEK IDEE
Fien en Milo willen samen buiten spelen.
Milo is klaar om naar buiten te gaan. Hij
heeft al zijn kleren aan. Maar Fien niet,
ze is nog helemaal bloot. Fien moet een
onderbroekje, een hemdje en sokken
aantrekken, En daarover een jurk,
schoenen en een jas. Fien heeft heel
veel mooie kleren. Maar wat is het toch
moeilijk om te kiezen. Een amusant
verhaal over kleren kiezen, aankleden
en uitkleden.
Voor peuters vanaf 24 maanden.

AANKLEDEN MET FIEN EN MILO

GEZOND BELEID
De laatste tijd merken we dat er wel eens snoep meegegeven wordt in de brooddozen van de kinderen.
Daarnaast dat veel kinderen siroop meenemen naar de POV of andere hele zoete dranken. Omdat wij ons
gezonde beleid moeten aanhouden, willen wij vragen of u hierop wilt letten dat er echt alleen fruit of andere
gezonde snacks meegaan naar de POV inclusief gezonde dranken. 

CONTACT
De afgelopen periode is het allemaal anders gelopen dan we van tevoren hadden bedacht door de Corona.
We merken zelf dat het contact wat minder is dan voorheen, daarom willen we via deze nieuwskrant ook
vertellen dat u ons altijd kunt bellen op maandagen en donderdagen van 12:15 tot 13:00 dan zijn we nog
aanwezig op de Peuteropvang voor overige taken. Ook kunt u ons e-mailen of Whatsappen als u dat
makkelijker vind. Ons e-mail adres is peuterpaleis@gmail.com ons telefoonnummer is 06-39711886. Als u
vragen heeft of ons gewoon zomaar even wilt spreken over hoe het gaat met uw kind of kinderen dan kunt
u ons op deze manier bereiken en ons ook langer spreken dan aan het hek tijdens het brengen of ophalen. 

ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie is de
Peuteropvang gesloten, de POV gaat weer
open na de zomervakantie. De
zomervakantie loopt van 17 juli 2021 tot en
met 29 augustus 2021. 

30 augustus 2021 is de POV weer geopend
en beginnen we met het nieuwe schooljaar
en een nieuw Puk thema. (Reuzen en
Kabouters).
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