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Aan de ouders/verzorgers,

Aankomende zondag is het weer Vaderdag en alle peuters zijn iets moois aan het maken. Het
cadeautje nemen zij deze week mee naar huis, misschien kan mama helpen om het nog even
te verstoppen?

Nieuws:
Na de zomervakantie is er op een aantal groepen een wijziging. Een aantal collega’s gaan op
een ander dagdeel werken. Dit heeft alles te maken met een komend vertrek: per augustus
a.s. zal juf Marja van Houwelingen niet meer op De Flierefluiter werken. Zij neemt voor de
zomervakantie afscheid van haar groepen op de dinsdag en vrijdag. De ouders van de peuters
in deze groepen horen hier binnenkort nog meer over.
Wij vinden het heel jammer dat Marja vertrekt, zij is al vele jaren een vast gezicht op onze
peuteropvang. We wensen haar, samen met haar man en (klein)kinderen, een hele fijne tijd
toe en bovenal Gods Zegen.
Wij zijn heel dankbaar dat we inmiddels een nieuwe collega hebben gevonden, dit is Lilian van
der Burg-Leenman uit Hardinxveld. Zij zal twee dagen gaan werken op onze peuteropvang, op
maandag en donderdag. Dit betekent wel dat er een verschuiving komt op verschillende
groepen, hieronder een overzicht:
Locatie Merwedestraat
Ma.mo/do.mi: Juf Anita en juf Lilian
Ma.mi/do.mo: Juf Anita en juf Marjon
Wo.mo: Juf Linda en juf Hester
Di.mo/vrij.mi: Juf Hester en juf Hannie
Di.mi/vrij.mo: Juf Hester en juf Hannie

Locatie Noordstraat
Ma.mi/do.mo: Juf Willemieke en juf Lilian
Di.mo: Juf Hanita en juf Tineke
Di.mi/vrij.mo: Juf Hanita en juf Tineke
Wo.mo: Juf Hanita en juf Hannie

Locatie Pauwtjesmolen
Ma.mo/do.mi: Juf Hester en juf Willemieke

Nieuw thema:
Het themaboek is deze weken: Boer Boris gaat naar zee. Samen met de kinderen gaan we met
Boer Boris mee. Op elke bladzijde klinken dezelfde zinnen “Boer Boris heeft vakantie, Boer
Boris gaat naar zee”. En telkens neemt hij nog meer spullen mee. Niet alleen spullen, ook de
dieren van de boerderij mogen mee op reis voor een heerlijk dagje aan zee. Naast het
voorlezen van het boek en het bekijken van de digitale versie maken we het verhaal ook
levendig. We pakken de spullen erbij: een echte koffer, emmer en schep, de dieren. De
kinderen worden uitgedaagd actief mee te doen. Maar we bedenken ook spullen die we zelf
mee zouden nemen op vakantie. Een pyjama, een knuffel, speelgoed, etc.
Tijdens de kringmomenten praten we met de kinderen over het strand en de zee. We
stimuleren de kinderen hun ervaring te vertellen. De peuters gaan hierbij schilderen en
plakken. Natuurlijk is er ook een thematafel, nu lekker met ZAND!
Woordenlijst: op vakantie gaan, het koffertje, inpakken, meenemen, te veel, de tractor, de

boerderij, de koeien, de schapen, het paard, het broertje, het zusje, ver weg, dichtbij, de zee,
het strand, zwemmen, koud, warm, in het water, de zon schijnt, het zand, de emmer, de
schep, voelen.
Tips voor thuis:
-Op Youtube het boek opzoeken: https://youtu.be/lzS40DOw8Zw
-Bij de bibliotheek is ook een luisterboek te krijgen van dit Boer Boris boek
-Met uw peuter (alvast) een koffertje inpakken voor de vakantie
Boer Boris heeft vakantie.
Boer Boris gaat naar zee.
-Het liedje beluisteren en meezingen:
Hij pakt zijn kleine koffertje.
https://youtu.be/uWcGwcbMZNs

Wat neemt Boer Boris mee?

Wij zijn gesloten op:
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022

Groeten van de juffen

