NIEUWSBRIEF november 2021
Chr. Peuterspeelzaal “De Flierefluiter”
Postadres: Merwedestraat 25 - 3371 SN – 0184-632757
Noordstraat 1 - 3371 SP - 0184-714212
Pauwtjesmolen 55A- 3371 RL – 06-38536008
www.flierefluiter.info

Aan de ouders/verzorgers,
De afgelopen periode waren wij op de Noordstraat niet op het gebruikelijke telefoonnummer
bereikbaar, inmiddels is dit weer verholpen en werkt alles weer. Op de locatie aan de
Pauwtjesmolen hebben wij een nieuw nummer: 06- 38 53 6008. U ziet deze nummers ook
altijd boven de nieuwsbrief staan. Wel zo makkelijk, want bij ziekte kunt u het beste uw peuter
telefonisch afmelden. Alvast bedankt!
Nieuw thema:
We starten de komende week met een nieuw thema: “Sinterklaas!”.
Bij dit thema staat het boek “Dikkie Dik en Sinterklaas” centraal en dan vooral het verhaal over
VERKLEDEN. Dikkie Dik en Beer gaan hoeden passen. Alle peuters gaan spelletjes doen over
groot en klein. Verder maken ze een Dikkie Dik op papier met daarbij natuurlijk de mijter, net
als in het verhaaltje.
Het Sinterklaasfeest vieren wij op een eenvoudige manier, dit vieren wij op de groep op
verschillende dagen tussen 30 november en 3 december a.s. We vertellen een verhaaltje over
de Sint en alle peuters mogen hun schoen zetten in de hal en daar zit dan als verrassing een
cadeautje en wat lekkers in. Het geheel wordt als een “verhaal” aangeboden, er komt geen
Sint of Piet op onze peuteropvang.
Woordenlijst:
de stoomboot - de staf - de mijter - een baard –
de schoen - de cadeautjes - de schoorsteen - het dak –
de avond – zwart - de muts - het Pieten-pak – springen –
dansen – gooien – de piet – sinterklaas – groot – klein – groter
– kleiner – Dikkie Dik – verkleden.
Tips voor thuis:
Leuk om thuis te doen:
*Misschien heeft u thuis ook wel hoeden om te passen,
leuk om hierbij te benoemen: ‘deze is te groot of dit is te klein.
*Het boek van Dikkie Dik is ook te vinden op Youtube, op titel:
“Dikkie Dik en Sinterklaas”.
Coronanieuws:
Helaas zijn er nog steeds een hoog aantal besmettingen en dat merken wij ook op de
peuteropvang. Daarom kiezen wij ervoor om weer 1,5 meter afstand te houden tussen alle
volwassenen op onze locaties. Wilt u daarop letten?
Kerstfeest:
Ook dit jaar is het weer niet mogelijk om Kerstfeest met de ouders te vieren, het is niet
haalbaar om 1,5 meter afstand te houden in onze speelruimtes. Wel wordt het met de peuters
op de groep gevierd, meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.
VVE tasjes:
De ouders van VVE peuters krijgen regelmatig een tasje mee. Zo kunnen ze thuis extra
voorlezen of woordjes oefenen. Deze tasjes blijven een week thuis en de week daarop gaan ze
weer terug naar de peuteropvang.
Wij zijn gesloten op:
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie: 15 en 18 april 2022

Groeten van de juffen

