NIEUWSBRIEF februari 2022
Chr. Peuterspeelzaal “De Flierefluiter”

Aan de ouders/verzorgers,

Postadres: Merwedestraat 25 - 3371 SN 0184-632757
Noordstraat 1 - 3371 SP 0184-714212
Pauwtjesmolen 55A - 3371 RL 06-38536008
www.flierefluiter.info

Deze week ontvangt u de jaaropgave 2021. Wilt u deze controleren? Het overzicht is voor uw
eigen administratie, dus bewaart u dit. Wanneer u kinderopvangtoeslag ontvangt van de
belastingdienst kan de belastingdienst ook later nog om de jaaropgave vragen. Geeft u verder
alle wijzigingen door aan belastingdienst of gemeente, bijvoorbeeld als uw peuter naar de
basisschool gaat, geeft u deze (vertrek)datum dan door. Dit geldt ook voor wijzigingen in de
uren, bijvoorbeeld wanneer uw peuter meer dagdelen komt spelen.
Thema:
U heeft het vast al gezien: we hebben een eigen supermarkt op alle locaties!
Het thema is deze weken: “Boodschappen doen bij de supermarkt”. De peuters gaan allerlei
opdrachten doen bij dit thema en in het kringgesprek wordt veel aandacht besteed aan de
verhalen van de peuters: Ga je weleens met mama mee naar de supermarkt? Mag je dan met
een klein karretje rijden? Of in de grote kar zitten? Wat koopt mama bij de supermarkt?
Er wordt ook gezongen bij dit thema:
1,2,3,4 boodschappen, boodschappen
1,2,3,4 boodschappen staan hier.
Pak je lijst en zoeken maar, dan betalen, je bent klaar!
1,2,3,4 boodschappen staan hier.
(Wijs: 1,2,3,4 hoedje van papier)

Woordenlijst: de supermarkt, het winkelwagentje, het winkelmandje, klein/groot, licht/zwaar,
veel/weinig, vol/leeg, het geld, de portemonnee, de kassa, de pinpas, het boodschappenbriefje,
betalen, de boodschappentas, snoep, groente, fruit, melk, brood, wc-papier, zoeken.
Tips voor thuis:
-Een leuk animatiefilmpje om met de kinderen te bekijken is “Peppa Pig boodschappen doen”
(YouTube). Alle aspecten rond boodschappen doen komen hier aan de orde.
-Net als op de speelzaal spelen deze kinderen ook het boodschappen doen
na: Flip speelt winkeltje Flip de beer (YouTube).
-Een keer samen met uw peuter boodschappen doen en in de winkel de
spullen door uw kleintje laten benoemen. (zie woordenlijst) Ook een leuk
idee: een boodschappenlijst maken met plaatjes en dan uw peuter de
boodschappen laten opzoeken.
-Voorlezen, bijvoorbeeld: “Bas is bang”. Bas raakt mama kwijt in de winkel.
VVE is voortaan VE
Eerder spraken wij op de peuteropvang over VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Dit is de
educatie die er speciaal is voor de doelgroeppeuters. De voorschool is de peuteropvang en de
vroegschool is groep 1 en 2 op de basisschool. Daarom staat er op onze peuteropvang
voortaan VE als het gaat om de aanpak op de peuteropvang. U leest hier meer over in ons
beleidsplan Voorschoolse Educatie. Onze beleidsplannen staan op onze site.
Bedankt Kringloop De Circel
Wij ontvingen een mooie gift van Kringloop De Circel. Van dit mooie bedrag mogen we
buitenspelmateriaal kopen voor onze nieuwe locatie en daar zijn we heel blij mee: BEDANKT!!
Foto’s
Er komen weer foto’s op de site. U heeft hiervoor wel of geen toestemming gegeven op de
plaatsingsovereenkomst, wilt u dit wijzigen? Geeft u dit dan aan ons door.
Wij zijn gesloten op:
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie: 15 en 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartvakantie: 26 en 27 mei 2022

Groeten van de juffen

