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BABBELAARTJE
Ukkie Pukkie - Ermelo

Kalender:
11 juli - 19 augustus:
Zomervakantie
22 augustus:
Start nieuwe schooljaar

Eindfeest
Wat hebben we geboft met het weer het. Deze dagen waren
zonovergoten. Dankjewel pannenkoekenbakkers zelfs een
moeder die 2 dagen pannenkoeken voor ons heeft gebakken. De
peuters hebben gesmuld. Het record op eten staat op 6
pannenkoeken die een peuter heeft gegeten! Zo lekker waren
ze en zo hard hebben de peuters gespeeld op deze ochtenden.
Dankjewel leerlingen groep 7 die ons zo goed hebben geholpen
met de activiteiten die we hebben gedaan.
Maar wat hebben we zoal gedaan?
- Echte vissen gevangen in het water
- Een heus circuit klimmen, glijden, paaltjes en over bank
lopen, door een tunnel kruipen en tot slot een koprol maken
- Gefietst om een pion, lopen met een ei op een lepel en als
beloning een spekje happen
- Blikken gegooid
- Boekje gelezen met drinken
- Op de grote schommel naast de school geschommeld
- Een ijsje gegeten
- Met de watertafel gespeeld
Zo leuk om te zien dat de peuters zoveel plezier hebben, met
stralende gezichten liepen ze het plein over aan de hand van de
leerlingen uit groep 7.
Groepsfoto’s
Deze zijn intussen gemaakt en nu of komende week verspreid.
Omdat de fotograaf slechts een nederige amateur is krijgen
jullie de foto gratis en voor niks…..:-)
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, 2019 en 2020 is helaas geen
plek meer….ook jongere kinderen mogen alvast worden
aangemeld, mocht je dat willen uiteraard! Inschrijfformulier
staat op de website van de school:
www.goedeherderschool.nl
Open huis:
Het open huis op 24 juni was een succes. We hebben veel opa’s
en oma’s gesproken van onze peuters die wel eens wilden zien
waar hun kleinkind zat. Ook zijn er oud-leerlingen op bezoek
geweest die jaloers zijn op onze huidige locatie. Zij mochten
naar de zaal in ‘Ons Huis’ of later in het oude kleutergebouw
op het terrein….verschil moet er zijn!
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Jarigen
Afscheid:
Vesper Grootjans – Goede Herderschool
Fabe Schouten – Goede Herderschool
Mats Hendriksen – Goede Herderschool
Lars van der Deure – Goede Herderschool
Boaz van den Berg – Goede Herderschool
Lana Mulder – De Veste
Lente Klaassen – Goede Herderschool
Lynn Ruiter – Goede Herderschool
Guus van den Bor – Goede Herderschool
Sharo Lobbezoo – Augustinus, Eerste Stap

Jarigen:
Lucas Kleijn – 1 juli, 3 jaar
Bente Dwarshuis – 9 juli, 3 jaar
Liva van Leuveren – 22 juli, 3 jaar|
Guus van den Bor – 23 juli, 4 jaar
Boaz van den Berg – 30 juli, 4 jaar
Lynn Ruiter – 2 augustus, 4 jaar
Nola van Steeg – 2 augustus, 3 jaar
Sam Kodde – 9 augustus, 3 jaar
Lucas Jansen – 25 augustus, 3 jaar
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Schoonmaakavond:

Rechts naast onze deur hangt een lijst met
speelgoed dat mag worden schoon
gemaakt. Gelukkig hebben de nodige
ouders deze lijst al zien hangen en is er al
veel schoon retour gekomen. Er zijn zelfs
ouders die het schone speelgoed weer
omruilen voor ‘vies’ speelgoed. |
Hartelijk bedankt!

Ook doen wij mee met de schoonmaakavond op maandag 04
juli. Op deze avond wordt de hele school onder handen
genomen. Er hangt een lijst rechts naast onze deur waarop je
je naam kan noteren.
Deze avond start vanaf ca. 18.30 uur bij Ukkie Pukkie als je
naam op onze lijst staat.
Graag zelf schoonmaakspullen, doekje, emmer etc. meenemen.
Ondergetekende zal de catering verzorgen…..komt in orde :-)
Jaamo
Zoals eerder aangekondigd zijn we bezig met een
administratief programma. Op dit moment zijn we Jaamo aan
het verkennen. Misschien is het al bekend bij sommige ouders.
In Ermelo zijn er een aantal kinderopvang organisatie die
hiermee werken. Naar verwachting wordt het administratieve
gedeelte van Ukkie Pukkie overgezet in dit programma na de
zomervakantie.
Bij dit programma hoort een app en vanuit die app zal onze
communicatie met jullie gaan verlopen. Het is dan voor ons ook
veel makkelijker om, rekeninghoudend met de AVG-richtlijnen,
foto’s en andere informatie met jullie te delen.
Bovenstaand is ook de reden dat we dit jaar relatief weinig
beeldmateriaal hebben verspreid, volgend jaar zal dat dus op
een andere wijze plaats gaan vinden.
Afscheid:
In de laatste 2 weken van dit schooljaar nemen we van veel
peuters afscheid. De meeste peuters zijn of worden 4 jaar. Zij
starten allemaal in groep 1 na de zomervakantie. Een peuter
gaat verder in de peutergroep van haar toekomstige lagere
school. We hopen dat jullie allemaal snel zijn gewend.
Heel veel plezier op jullie nieuwe plekje!
Open inloop:
Net als voor elke vakantie is ook komende week een open
inloop. Tot 09.00 uur kunnen jullie met je peuter op de zaal
spelen, voorlezen, puzzelen…noem maar op! Welkom!

Namens mijn collega’s,
een hartelijke groet

Jozias de Koeijer

Zomervakantie:
Op vrijdag 8 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar.
Op maandag 22 augustus starten we weer uitgerust aan het
nieuwe schooljaar.
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe en we hopen
elkaar weer gezond, blij en uitgerust te zien vanaf 22 augustus.

