
NIEUWSKRANT DAGOPVANG
JANUARI / FEBRUARI 2023

NIEUWS: 
 

Wij wensen iedereen een gezond en vrolijk 2023. 
De nieuwe tarieven voor 2023 zijn ingegaan. Vergeet u niet

uw toeslag te wijzigen?
 

Lisette is bevallen van een mooie zoon Jeppe. Als alles goed
gaat zal zij 31 januari weer gaan starten met het werken op

de babygroep.
Na een lange periode uit de running te zijn geweest is Anne

gestart op de vrijdagen met het opbouwen van haar
werkzaamheden bij de Dwergen. 
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ELFJES
Loreana heel goed de groep rond
stapt?
Fien heel veel aan het kletsen is bij
ons?
Shay gek is op auto’s?
Tobias onze knuffelkont is?
Tom altijd probeert te ontsnappen als
de deur open staat?
Yarah al heel goed zelfstandig kan
zitten?
Atley het heerlijk vindt om buiten te
spelen?
James het heel gezellig vindt om
liedjes te zingen?

 

GUPPIES
Dat Juda en Aimée vanaf december bij
de Guppies spelen.  
Dat Zoë van den Ouden handkusjes
geeft als de juf de groep verlaat.  
Dat Livia er graag bij zit aan tafel en
gezellig meespeelt met de andere
kinderen.  
Dat Mason graag klimt en klautert
buiten op de berg.  
Dat de broers Adam en Benjamin altijd
om de beurt rijden met de
poppenwagen.  
Dat Mats de hele dag kan spelen met de
Dino’s.  
Dat Daan Heijnsbroek altijd zelf zijn
spullen haalt uit de gang als hij wordt
opgehaald.  
Dat Liza al vaak op het toilet plast. 
Dat Tijn graag met zijn neef Daan
Rosmolen speelt. 
Dat Stan tussen het spelen door graag
komt kroelen bij de juffen.

DWERGEN
Archie en Sion heel vaak gaan
koprollen.
Rosa grote zus is geworden van Evi
We gaan beginnen met het nieuwe
thema:  'Wat heb jij aan vandaag'.
Wij met het vorige thema veel
verklede kabouters in de groep
hadden rondlopen.
De kinderen het ontzettend naar
hun zin hebben gehad met het
sinterklaasfeest.
Dat Teun heel hard op de loopfiets
kan fietsen.
Dat Max alle dieren van de
boerderij al kent
Dat juf Anne een paar uur op de
vrijdag komt werken.

WIST U DAT?



VERJAARDAGEN
 

De Elfjes: 
Siebe         9 januari             1 jaar
Shay         26 januari           2 jaar
Jelte         29 januari           2 jaar
Amelia      12 februari          2 jaar
Loé            16 februari         2 jaar
Yarah        28 februari         1 jaar

De Guppies:
Bertina      7 januari           44 jaar 
Zoë           19 januari           3 jaar
Daan R.     3 februari          4 jaar 
Lux           24 februari          1 jaar 
Vik            28 februari         3 jaar

De Dwergen:
Hannah     7 januari             3 jaar
Ryan          17 januari           3 jaar
Jenoah      16 februari         3 jaar

 

STUKJE DE DWERGEN
 

Zo, de vakantie zit er weer op! We hopen dat jullie
fijne dagen hebben gehad met elkaar en we wensen

iedereen een gelukkig en gezond 2023. 
 

Het thema over Reuzen en Kabouters hebben we  
inmiddels afgesloten. De kinderen hebben zich 

vaak als een kabouter verkleed. De rode muts op,
groene broek aan en de gele cape om. 

 
Tijdens de sinterklaasperiode hebben wij zeker niet

stil gezeten.  De kinderen hebben o.a. veel kruidnoten
gebakken (en natuurlijk ook van gesnoept),
knutselwerkjes gemaakt, Sinterklaasliedjes

gezongen, cadeautjes in de schoorsteen gooien en
natuurlijk nog varen in de Pakjesboot. Want in onze
groep hadden wij een grote Pakjesboot op de grond
gemaakt van tape. Wat stoeltjes erin, cadeautjes en

het roer. Ze zijn de hele wereld over geweest, net
zoals de echte Sint die zijn pakjes uit andere landen

op moest halen. 
 

Wij gaan nu starten met een nieuw thema namelijk
'Wat heb jij aan vandaag?'

Tijdens het nieuwe thema kijken de kinderen naar
hun eigen kleren en spelen ze met verschillende

kledingstukken. Samen met Puk gaat uw kind weer
een hoop nieuwe dingen leren en ontdekken!



VOORLEZEN 
Thema 'Wat heb jij aan vandaag?'

 
 Plezier met boeken. Uw peuter weet inmiddels diverse kledingstukken te benoemen. Nu

ontdekt hij dat een sok nog niet zegt welke sok het is. Met andere woorden: de
woordenschatontwikkeling richt zich op het benoemen van verschillen in overeenkomstige
kledingstukken. Is het kledingstuk groot of klein, welke kleur heeft het en hoe voelt het aan?

De bijbehorende begrippen staan nu centraal. U kunt de volgende boeken gebruiken als
uitgangspunt. Bekijk samen de platen, lees het boek voor en herhaal dit regelmatig. Op den

duur kan uw peuter bij ieder plaatje iets vertellen en voorspellen wat er op de volgende
bladzijde zal gebeuren.


