
Nieuwsbrief 

 

Oktober/ november 2020 
 
Terugblik Thema Welkom Puk: 
 
De kinderen hebben samen met Puk de groep ontdekt 
en geknutseld. Wij deden diverse spelletjes zoals volg 
de draad. De kinderen liepen hierbij  een hindernis 
parcours ( onder de tafel, over de bank) zo leerden ze 
de groep kennen en tegelijkertijd oefenden ze de 
woorden onder, op en naast.  Ze hebben ontdekt waar 
we allemaal mee kunnen spelen en hoe we alles weer 
netjes opruimen. Door mee te helpen op te ruimen 
leren de kinderen de vaste plek van het speelgoed en 
de andere materialen kennen. Verder leren ze op deze 
manier samen te werken. 
 
 

 
 
Tijdens het thema hebben de kinderen hele mooie 
schilderijtjes gemaakt. Deze staan tentoongesteld op 
de groep en in de gang. Na de herfstvakantie krijgen 
de kinderen hun zelf gemaakte schilderijtje mee naar 
huis. 
 

 
             
                                          

 
 
 
 
 
 

Nieuwe thema: 
 
Het nieuwe thema “De kaboutermuts”  start maandag 
26 oktober en duurt t/m 20 november. 
 
In dit thema maken de kinderen kennis het 
prentenboek “De kaboutermuts”. De kinderen leren de 
dieren kennen die in het verhaal voorkomen en wat 
voor geluiden de dieren maken en hoe de dieren 
bewegen. Ook leren we het verschil tussen GROOT en 
klein. De kinderen gaan tenslotte nog een lampion 
knutselen die te maken heeft met het thema 
 
 
Voorleesverhaal: “De kaboutermuts”       
 
Puk vertelt in de kring dat hij in het bos is geweest  en 
dat hij daar een muts heeft gevonden. Het is een rode 
puntmuts. Van wie zou die muts zijn? Heeft iemand 
een idee? Zou het soms de muts zijn van een 
kabouter? Hoe ziet een kabouter eruit?  De kinderen 
worden hierna voorgelezen uit een boek over een 
kabouter.  Wat zien de kinderen op de  
kaft van het boek? Wat heeft de kabouter op zijn 
hoofd?  Heeft hij een korte of lange neus? Welke 
dieren zien de peuters in het verhaal?           
                         
Studiedag SKDH 12 november: 

 
Dat het afgelopen halfjaar heel anders is verlopen dan 
ieder van ons van tevoren had kunnen bedenken, zal 
ieder van u beamen. Het Coronavirus was aanleiding 
voor plotselinge strenge richtlijnen en voorschriften. 
  
Dit betekent voor SKDH dat zij haar jaarlijkse 
studiedag, die dit jaar gepland was op donderdag 12 
november, geen doorgang laat vinden.  
 
Voor u betekent dit dat u uw kind(eren) op donderdag 
12 november gewoon naar de opvang kunt brengen, 
als donderdag uw vaste opvang-dag is. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sint Maarten: 
 

 
 
Ook dit jaar gaan wij samen met school open voor alle 
kinderen. Via het hek van school komt een looproute 
met lichtjes zodat de kinderen zowel bij school als bij 
de PSL hun lampionnetje kunnen laten zien en na het 
zingen van een liedje wat lekkers op kunnen halen. De 
school gaat open vanaf 18:00 uur tot 19:00 uur. 

 
 
 
 

 

Verjaardag kinderen: 

 

Shühena   23 november 4 jaar  

Taim    4 december 4 jaar. 

 

Zij gaan naar basisschool, wij wensen 

hun heel veel speel- en leer plezier op 

basisschool ’t Tuselant. 

 

Verder heten wij Luuk welkom bij ons op de groep . Wij 

wensen jou een fijne tijd bij ons op PSL de Woelwaters 

 
                              
 

Trakteren op de groep: 

 

In onze organisatie zijn vieringen, zoals bijvoorbeeld 
een verjaardag of het nemen van afscheid, een 
gebeurtenis waar wij graag met de kinderen bij 
stilstaan. Ook bij PSL de Woelwaters doen we dit. Bij 
een viering hoort vaak het uitdelen van een traktatie. 
Dit is uiteraard vrijblijvend en niet verplicht. Helaas 
geldt voor deze bijzonder tijd ook een aanpassing in 
het traktatiebeleid. De kinderen mogen daarom alleen 
voorverpakte traktaties meenemen en de 
ouders/verzorgers kunnen er helaas nog niet bij 
aanwezig zijn, wel zullen wij foto’s maken en deze in 
het ouderportaal bij uw kind plaatsen, zodat u toch nog 
een paar leuke foto’s heeft van deze feestelijke dag 

Namen in jassen. 

 

De winter komt er weer aan. De kinderen krijgen 
nieuwe jassen. Wilt u de naam van uw kind in de jas 
zetten, dan weten wij zeker dat ze bij het naar buiten 
gaan hun eigen jas aan hebben. Alvast bedankt. 

 

Haal en Brengmomenten: 
 
Bij de haal en breng momenten mag u als de 

buitendeur van de locatie opengaat het schoolplein 

oplopen om uw kind bij de deur van de 

Peuterspeelleergroep te brengen of op te halen. Denk 

u bij het wachten aan de 1,5 meter.  

 

Met vriendelijke groet,  

Diana en Leah 

 

 

 

 


