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Beste ouders/verzorgers,
de drukke decembermaand staat voor de deur en we willen u in deze nieuwsbrief informatie geven
over hoe wij met de peuters Sinterklaas- en Kerstfeest zullen doorbrengen. We maken er met
elkaar gezellige weken van.
Decemberfeesten 2019
Het worden drukke, maar vooral heel gezellige weken voor De Peutertuin.
Allereerst zult u merken dat Sinterklaas en zijn Pieten langzaam hun intrede doen in het lokaal, in de vorm van
boeken, versieringen en knutsels/tekeningen. Er zal in de gymzaal worden bewogen en gespeeld als ‘echte’ Pietjes …
Vanaf maandag 25 november hebben de kinderen in De Peutertuin hun schoentje gezet. Wie weet komt er iets leuks
of lekkers in ???
Op donderdag 28- en vrijdag 29 november en/of maandag 2 december zullen er in de verschillende groepen door de
peuters pepernoten worden gebakken. Altijd een succes, want ze worden altijd lekker!
Op dinsdag 3 en donderdag 5 december a.s. vieren we in de groepen het Sinterklaasfeest. We doen dat al enige jaren
op een heel gezellige manier, waarbij kinderen van De Wegwijzer een spannend Sinterklaasverhaal spelen in de
poppenkast. Overigens komt Sinterklaas niet in hoogsteigen persoon – dit is voor de kleintjes te bedreigend.
Op locatie Noord vieren wij in de groepen het Sinterklaasfeest op dinsdag 3 december voor alle peuters van locatie
Noord. Wij weten dat er een aantal kinderen zijn die normaliter niet op dinsdag bij ons komen. Wij vergeten deze
kinderen niet 😉 Zij zijn ook welkom op dinsdag 3 december vanaf 11.00 uur. Zij vieren het feest dan ook mee tot
12.00 uur Ook alle leidsters en groepshulpen van locatie Noord zijn dan aanwezig!
En op locatie Centrum geldt bovenstaande voor donderdag 5 december. Ook daar zijn de kinderen van de andere
dagen welkom op donderdag 5 december van 11.00 tot 12.00 uur.
Vervolgens is het dan al snel Kerstfeest op De Peutertuin. We vieren Kerst op donderdag 19 en vrijdag 20 december.
Belangrijkste onderdeel is het door u allen samengestelde Kerstontbijt – u hoort hier overigens nog nader van!
Kerstvakantie
Van maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 is De Peutertuin gesloten in verband met de
Kerstvakantie.
Breng- en haaltijden
In het informatieboekje staan de haal- en brengtijden van de kinderen beschreven. Namelijk: brengen tussen 8.15 en
8.45 uur en ophalen tussen 12.00 en 12.15 uur. Wij sluiten de dag wel gezamenlijk af om 12.00 uur. Vóór 8.15 uur
zijn de leidsters nog druk bezig met de voorbereidingen van de dag. Vanaf 8.15 uur zijn alle peuters natuurlijk
welkom!
Inloopspreekuur
Op maandag 2 december is er op locatie Centrum een inloopmoment vanaf 8.30 uur waar een jeugdverpleegkundige
van de GGD (consultatiebureau) aanwezig zal zijn om al uw en onze opvoedkundige vragen te beantwoorden.
Op dinsdag 3 december zal zij aanwezig zijn op locatie Noord.
Training Konnect met ouderportaal!
Op 7 januari a.s. krijgen alle leidsters een training om te gaan werken met het kindvolgsysteem “Konnect”. Zo
kunnen wij gegevens van alle kinderen vanaf één plek inzien én registreren. Aan dit programma is ook een
ouderportaal gekoppeld. Daarover zullen wij u t.z.t. verder over informeren.
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Nationale voorleesdagen 2020 van 22 januari t/m 1 februari

Het prentenboek van het jaar!

Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere
dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen,
worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt
het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk
is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en
een regenboog.
Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.
---achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond…

‘Waarom werk je niet, Frederick?’, vroegen ze.
‘Ik werk toch’, zei Frederick.
‘Ik verzamel zonnestralen voor de koude, donkere wintertijd.’
Maria Montessori sprak over ‘het geven van een lichtstraal’; een prachtige verwoording van een van
de belangrijkste taken van de leerkracht. Wij geven kinderen lichtstralen; licht dat maakt dat ze
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iets zien wat nog in het donker lag: een mogelijkheid, een ontdekking, of concreter, een lesje of
materiaal-aanbieding.
Maar misschien gaat het veel meer nog over onze lichtstralen als warmtebron: de bemoedigende
blik, de hand op de schouder, de aai over de bol, de vertrouwelijke knipoog. Een lichtstraal die
zorgt dat het kind gezien wordt. De gerichte straal waarbij we focussen op één kind en onze
aandacht op dat moment volledig is. Gericht op het individu, maar nooit de groep, het geheel, uit
het oog verliezend. Diffuus licht dat maakt dat we de bewegingen in de groep blijven zien en op
enig moment ervoor kiezen onze straal op een ander kind of groepje te richten.
Het is mooi om stil te staan bij de metafoor van de lichtstraal. Zeker in deze koudere dagen nu het
weer sneller donker wordt. Wanneer we richting de winter weer wat minder buiten komen en de
huiselijke sfeer opzoeken en deze sterk waarderen. Kaarsen aan, warme deken op de bank. Een
veilige omgeving waarin we ons kunnen bezinnen: even stilstaan, even nadenken, even niets.
Gewoon even zijn.

Wellicht is dat de grootste kracht van onze
lichtstraal: ons warme licht dat veiligheid biedt
om als kind er gewoon te kunnen zijn.
‘Doe je ogen maar dicht’, zei Frederick, en hij
klauterde op een grote steen.
‘Nu stuur ik jullie mijn zonnestralen. Voel je hun
warmte, hun gouden gloed…’
En terwijl Frederick sprak van zon en zomer,
werden de vier muizen al warmer en warmer.
Tekst uit: Frederick, Leo Lionni (Deventer, 1979)
Femke Cools, AVE.IK, oktober 2014

En met dit verhaal wensen wij alle peuters en hun ouders fijne feestdagen en een goed 2020!
bestuur en leidsters Peutertuin
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