Beste ouders,
En dan is het alweer bijna vakantie!
Donderdag 7 juli is het de laatste ochtend voor de vakantie.
Wat is het schooljaar snel gegaan...
Het eerste jaar van peuterspeelzaal Olleke Bolleke zit erop!
Wij kijken er met een goed gevoel op terug en hopen dat jullie dit gevoel met ons delen.
We hebben veel plezierige en leerzame ochtenden gehad met de kinderen.
We hopen het jaar, met de kinderen, op een feestelijke manier af te sluiten, maar dat is nog een
verrassing!

Thema ik & mijn familie:
Afgelopen thema hebben we gewerkt over ik & mijn familie.
We hebben hierbij verschillende onderwerpen met de kinderen besproken:
- Wat is familie?
- Wat is jouw voor- en achternaam?
- Waaruit bestaat jouw familie?
- Jong en oud
- Huisdieren
De kinderen hebben vadertje en moedertje gespeeld en natuurlijk was er ook nog een kleine
baby om te verzorgen.
Het liedje `in Holland staat een huis’ hebben we ook regelmatig gezongen en hierbij kwamen de
mooiste variaties langs!

- In het huis daar woont heer…
- En die heer die kiest een vrouw…
- En die vrouw die kiest een kind…
- Enzovoort
De laatste twee weken hebben we ook nog gewerkt
over Rupsje Nooitgenoeg. We hebben geleerd dat
een rupsje uit een eitje komt, hij dan heel veel gaat eten,
steeds dikker wordt en uiteindelijk ontpopt tot een
mooie vlinder! De kinderen vonden het boekje erg leuk
en sommige kunnen het al helemaal uit hun hoofd mee
doen! We hebben er ook een filmpje over gekeken en
natuurlijk heel veel mooie knutsels gemaakt!
Nieuws vanuit de groep:
Jarigen:
10 juli: Lilou wordt 4 jaar! Veel plezier op de basisschool!
22 juli: Henri en Gertrude! Zij worden 3 jaar, fijne verjaardag!
2 september: Ook Julia wordt 4 en neemt afscheid van ons, zij mag na de vakantie naar school!
Joanne:
Dan nog mooi nieuws van Joanne, zij is in verwachting en is in december uitgerekend! We
wensen haar een goede zwangerschap toe!
Praktische informatie:
- Na de vakantie komen wij de kinderen voortaan om 12.00u naar buiten brengen, zodat wij de
ochtend rustig in de kring kunnen afsluiten. Wanneer we buiten spelen kunt u uw kind uiteraard
gewoon buiten ophalen.
- Wilt u er op letten dat u uw kind brengt tussen 8.30u en 8.45u? Zo kunnen wij op tijd in de
kring de ochtend starten.
Een hele fijne vakantie en tot maandag 22 augustus!
Groetjes van Ilona, Joanne en Sarah

