
Nieuwsbrief december 2020  

 

Het einde van het jaar is alweer in zicht en wat was het een bijzonder jaar. Helaas kunnen we dit jaar 

niet afsluiten met de brunch hoe we hem gewend zijn. Dit vanwege de corona maatregelen. Wel 

zullen wij samen met de kinderen er een feestelijke afsluiting van maken! 

 

Puk thema : reuzen en kabouters  
De afgelopen weken hebben wij over het thema reuzen en kabouters gewerkt. In dit thema hebben 

we het verschil tussen groot en klein geleerd, zijn we bezig geweest met onze lampion en zijn we op 

zoek geweest naar paddenstoelen en leven daar echt kabouters onder?  

Ook hebben wij heel veel leuke dingen van jullie mogen ontvangen. Mooie gehaakte kabouters en 

paddenstoelen en nog heel veel meer mooie dingen. Bedankt hiervoor!  

 

 

Sinterklaas  
De komende weken gaan wij ons bezighouden met het sinterklaas feest. Ook dit verloopt dit jaar wat 

anders, sint komt niet bij ons op bezoek maar wij krijgen een video boodschap! Op de groep vieren 

wij zelf met de kinderen op vrijdag 4 december. De kinderen die normaal gesproken niet op vrijdag 

komen, krijgen hun verassing de week erna. We gaan op woensdag 2 en donderdag 3 december onze 

schoen zetten. Nemen jullie een extra schoen/laars/slof mee? 

 

 

Kerst 
Vanaf 7 december gaan wij bezig met kerst. Wij gaan samen met de kinderen de kerstboom 

optuigen. Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december zullen wij een kerstlunch 

organiseren. Helaas dit jaar geen brunch met ouders/verzorgers en opa’s & oma’s. Wij hopen dit 

volgend jaar weer te kunnen doen. De kinderen mogen in mooie kerstkleding naar school komen 

deze dagen. Voor deze dagen zullen wij andere dingen bestellen denk hierbij aan kerstkoekjes 

enzovoort. 

 

 

Puk thema : Hatsjoe! 
Vanaf 11 januari t/m 19 februari werken wij over het thema Hatsjoe! Wij willen jullie vragen of er 

ouders die in het ziekenhuis/apotheek/huisarts werken of ze misschien wat spullen voor ons 

hebben? Denk hierbij aan pillenpotjes enzovoort  

 
 

 



Weetjes : 
 

• Er nog steeds gezocht wordt naar nieuwe ouders/verzorgers voor in de oudercommissie!    
• Graag willen we ouders vragen om altijd een setje extra kleding in de tas te doen dit omdat  

 er altijd een ongelukje kan gebeuren. 

• Wij willen u vragen om u kind gelieve geen luierbroekjes mee te geven. 

• De tijd om u peuter te brengen tussen 08:30-08:45 is. Mocht u een keer later zijn dan 08:45 
is dit geen probleem , maar zouden we het wel fijn vinden als dit even gemeld wordt 
doormiddel van een appje.  Er zijn kinderen die vervroegde opvang afnemen en hier extra 
voor betalen. Hierdoor kan het voorkomen dat er al een juf en een aantal kinderen binnen 
zijn voor 08:30. Wij zullen om 08:30 de deur open doen voor de kinderen die vanaf die tijd 
opvang afnemen.  

• Wij opzoek zijn naar reserve kleding denk hierbij vooral aan onderbroekjes en broeken.  

• Wij gesloten zijn in de kerstvakantie. Deze is van 19 december t/m 3 januari  

 
 

Afscheid Juf Roeliet: 

Lieve ouders/verzorgers, Na 4,5 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben op de 

peuteropvang van de Kiem. Heb ik het aanbod gekregen om al mijn uren op één locatie te 

draaien in plaats van op twee locaties zoals ik nu doe. Na een tijdje nadenken heb ik dit 

aanbod aangenomen. Dit houd in dat week 51 (de week voor de kerstvakantie) mijn laatste 

week is hier op de Kiem. Op maandag 14 en woensdag 16 december zal ik mijn afscheid 

'vieren' met de kinderen, helaas door corona maatregelen mag ik geen afscheid nemen van 

ouders/verzorgers op de groep. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen en de 

gezelligheid.  

Liefs Roeliet 


