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BABBELAARTJE
Ukkie Pukkie - Ermelo

Kalender:

12-14 april:
Paasontbijt
15-18 april:
Paasweekend
21 april:
Koningsspelen
22 april:
Ukkie Pukkie gesloten
25 april - 06 mei:
Meivakantie
26+27 mei:
Hemelvaartsweekend
30 mei - 03 juni:
Groepsfoto’s Ukkie Pukkie
24 juni:
Slotfeest
11 juli - 19 augustus:
Zomervakantie

Buitenspelen
Afgelopen tijd hebben de collega’s van Ukkie Pukkie
deelgenomen aan het ‘Buitenspelen’. Tijdens deze cursus wordt
het belang van buitenspelen benadrukt.
Vooral aandacht voor lijf en zintuigen. Laat kinderen voelen
door te rollen, te kruipen, met ander materiaal te spelen dan
het ‘gewone’ buiten speelmateriaal.
Meerdere wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat
buitenspelen goed is voor de sociale en emotionele
ontwikkeling.
Op Ukkie Pukkie willen we daarom langer en als het weer het
toelaat elke dag naar buiten. Wil je rekening houden met
kleding op koudere of regendagen?
In het thema dat aan de beurt is, worden er buiten activiteiten
bedacht. Hierin heeft de juf een stimulerende rol.
Ander soort materialen worden ingezet zoals: dozen,
uitgebloeide bloemen, takken, rioleringsbuizen etc.
Heb je pannen over, we willen ze heel graag gebruiken voor in
de zandbak!
Luiers
Peuters met een luier worden halverwege de ochtend
verschoond of eerder als dit noodzakelijk is. Enkele peuters
hebben een up en go luier aan. Dit is geen probleem wanneer
een peuter met een zindelijkheidstraining aan de gang is. Het
wordt wel lastig als het om een peuter gaat die alleen
verschoond wordt. Het is tijdrovend om een peuter helemaal
aan en uit te kleden. Deze tijd investeren we liever in het
spelen en werken met de peuters. Je helpt ons ermee om je
peuter een gewone luier om te doen. Alvast hartelijk bedankt!
Thema’s
14 maart – 1 april, het vervoer
We hebben het over soorten vervoer gehad. Er is ook een trein
op Ukkie Pukkie waarin de kinderen op reis kunnen gaan. Waar
varen de boten? Waar moeten de vliegtuigen en waar de auto’s?
Waarom had Puk een zere vinger? En waarom was hij verdrietig
en mama boos? Wat is een zebrapad, een verkeerslicht? Enz…
04 – 21 april, ik en mijn familie
In dit thema staat de peuter zelf en de familie centraal.
We laten de kinderen vertellen waar zij wonen en met wie.
Of ze oma’s of opa’s hebben etc.
Het is heel erg leuk als je een foto met daarop de peuter en
papa, mama of andere familieleden wil meegeven!
De peuters kunnen uitleggen wie er opstaan.
We kijken naar onszelf, waar zitten je oren en je neus?
Maar ook emoties, ben je blij, boos of verdrietig?
Tot de meivakantie is het een geheimzinnige bedoening op
Ukkie Pukkie. De peuters werken aan het Moederdag cadeautje.
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Afscheid, welkom en
jarig
Welkom nieuwe kinderen:
Liva van Leuveren gestart op 4 april.
Evi Westerink, gestart op 4 april.
Sara Ligtermoet start op 11 april.
Mick van den Berg start op 10 mei.
Aron Tomassen start op 16 mei.
Afscheid/jarigen:
Emiray Hanoglu, 29 maart - Arendshorst
Abel Noteboom, 29 maart – GHS
Joël Steller, 5 mei – GHS
Sofie Epe, 7 mei – GHS
Aiden van de Pol, 13 mei – GHS
Jari Diepeveen, 21 mei – GHS
Javi Jansen, 12 april – 3 jaar
Geboren:
Jurre Bosch broertje van Esther geboren
op 25 februari.
Manuel Jansen broertje van Lucas geboren
op 13 maart.
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Uitnodiging open inloop
We willen ouders uitnodigen voor de open inloop de week voor
elke vakantie. De eerstvolgende week is van 19 – 21 april.
Je mag met je peuter mee naar binnen tot ca. 09.00 uur om te
spelen, te kijken of een boekje te lezen.
Uitnodiging opa en oma week
Graag willen we meedoen aan de opa en oma dag op 11 mei die
door school wordt georganiseerd. Omdat we alle opa’ en oma’s
willen betrekken bij dit feestje doen wij niet 1 dag maar op
Ukkie Pukkie de hele week!
Opa’s en oma’s zijn de hele week welkom van maandag 9 mei
tot en met vrijdag 13 mei, van 08.30 – 09.30 uur.
We heten de opa’s en oma’s graag welkom!
Paasontbijt
Dit jaar organiseren we gelukkig weer het paasontbijt op 12, 13
en 14 april. Is je peuter er niet op een van deze dagen wordt je
benaderd voor een van deze ochtenden. Komt je peuter meer
dan 1 x op het ontbijt? Dat is geen probleem.
We starten om 09.00 uur….
Donderdag 21 april Koningsfeest
De peuters van de donderdag mogen deelnemen aan een
activiteit van deze spelen. Wat dat is, is voor ons ook nog een
verrassing. Het is sowieso leuk als de peuters die dag iets
oranjes aan hebben.
Namen in jassen en tassen
Er stromen geregeld nieuwe peuters in daardoor is het lastig om
jas of tas aan de juiste peuter te geven. Om dit makkelijker te
maken vragen wij om namen in jassen en tassen. Dit mag ook
door gebruik te maken van koordje of een leukoplast te plakken
met naam.
Verkleedkleren
Heb je verkleedkleren over? Ook die willen we heel graag
gebruiken voor binnen of bij het buitenspelen.
We missen vooral stoere verkleedkleren zoals politie, piraten,
brandweer etc.
Aanmelden Goede Herderschool
Mocht je je zoon/dochter willen aanmelden voor de basisschool
dan moet je dit vlot doen. Geboortejaar 2019 zit al helemaal
vol en ook 2020 heeft weinig plek meer. Kortom: schroom niet
en kom maar door met je aanmelding.

Namens mijn collega’s,
een hartelijke groet

Jozias de Koeijer

Communicatiemiddel
Op de Goede Herderschool gebruiken we voor de communicatie
de Parro app. We zijn bezig om ook voor de peuteropvang een
dergelijke app te regelen. Mail is toch wel een wat ouderwets
communicatie-medium….alleen is er voor scholen veel meer op
de markt dan voor de voorscholen. Wordt dus aan gewerkt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende memo verschijnt rond 20 mei.

