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BABBELAARTJE
Ukkie Pukkie - Ermelo

Kalender:

26+27 mei:
Hemelvaartsweekend
30 mei - 03 juni:
Groepsfoto’s Ukkie Pukkie
21-23 juni:
Eindfeest UP
11 juli - 19 augustus:
Zomervakantie
22 augustus:
Start nieuwe schooljaar

Thema’s
We hebben het over dieren op de boerderij. De rups die een
vlinder wordt en wat hij allemaal eet. Wat vinden wij lekker?
En is dat gezond of minder gezond?
Over de lente en het weer. Wat kunnen we buiten allemaal
doen met mooi weer?
Kortom: onderwerpen genoeg waar we in de groep lekker over
werken. Er worden ook mooie werkstukken gemaakt, die gaan
uiteindelijk mee naar huis.s
Eindfeest
Voor je het weet is het schooljaar al weer voorbij…..wat vliegt
de tijd! Wat ons betreft tijd voor ons jaarlijkse eindfeest…
OP dinsdag, woensdag en donderdag (21-23 juni) houden we dit
feest. Kinderen die op deze dagen niet op de groep zijn worden
op een andere dag uitgenodigd.
Het thema is…..verrassend….FEEST!
Met elkaar gaan we er een heel leuke week van maken.
Opa en oma dag
We kijken terug op een succesvolle week! Zo leuk om zoveel
betrokken grootouders te zien die volop meededen.
Wat ons betreft was dit zeker voor herhaling vatbaar.
Luiers
Fijn dat er gehoor gegeven is om peuters die niet met
zindelijkheidstraining bezig zijn, een ‘gewone’ luier om te
doen, dank jullie wel! Dit wordt gewaardeerd.
Groepsfoto’s
Van maandag 30 mei t/m vrijdag 03 juni gaan de kinderen van
Ukkie Pukkie op de foto. We gaan er vanuit dat het weer een
reuze gezellige groepsfoto zal worden. We maken de foto zelf
en de kinderen krijgen deze als cadeautje mee naar huis.
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Jarigen
Jarigen:
Vesper Grootjans, 27 mei – 4 jaar
Fabe Schouten, 19 juni – 4 jaar
Mats Hendriksen, 21 juni – 4 jaar
Lars van der Deure, 28 juni – 4 jaar
Louèn Arnold, 27 mei – 3 jaar
Alex Verhoef, 31 mei – 3 jaar
Evi Westerink, 14 juni – 3 jaar
Esther Bosch, 16 juni – 3 jaar

25-05–2022
Aanmelden Goede Herderschool
Mocht je je zoon/dochter willen aanmelden voor de Goede
Herderschool dan moet je daar niet lang mee wachten. Voor
kinderen met geboortejaar 2018 en 2019 is helaas geen plek
meer en voor 2020 is dat nog maar de vraag….ook jongere
kinderen mogen alvast worden aangemeld, mocht je dat willen
uiteraard! Inschrijfformulier staat op de website van de school:
www.goedeherderschool.nl

Juf Ank
Sinds enige weken draait collega Ank weer wat dagdelen mee
op de groep. Na haar operatie aan het begin van het
kalenderjaar pakt ze de werkdraad weer een beetje op.
Mooi dat het weer wat vooruit gaat allemaal.
Met het oog op de afwezigheid van Ank hebben we ook gebruik
kunnen maken van de diensten van Marieke Kievit. Dit hebben
we met plezier gedaan en Marieke zal in principe sowieso een
terugkerend gezicht zijn bij Ukkie Pukkie.
Hieronder vertelt ze wat meer over zichzelf.
Juf Marieke stelt zich voor
Mijn naam is Marieke Kievit. Ik ben 37 jaar en woon in Ermelo.
Getrouwd met Martijn en trotse moeder van Jurre (10) en Tijn
(7). Sinds april ben ik werkzaam op Ukkie Pukkie als
oproepkracht. Daarnaast werk ik als doktersassistente in het St.
Jansdal. Ik doe graag leuke dingen met mijn gezin, ben gek op
koken ( en eten!) of het lezen van een goed boek.
Lekker een eind wandelen of op pad met vriendinnen doe ik
ook graag.
Voor de geboorte van mijn oudste zoon ben ik werkzaam
geweest in de kinderopvang. En ik merkte dat ik het werken
met kinderen erg miste. Deze kans op Ukkie Pukkie in een fijn
team en met jullie kinderen, maakt dat ik het elke week weer
een feestje vind om te werken. Ik hoop jullie eens te
ontmoeten met het brengen/halen van jullie kinderen!

Namens mijn collega’s,
een hartelijke groet

Jozias de Koeijer

