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Beste	ouders/verzorgers,	
	
Wist	u	dat	we	na	de	zomervakantie	zijn	gestart	met	het	
Thema:	Dit	ben	ik	en	mijn	familie.	
	
Wist	u	dat	we	een	prikbord	vol	met	 familiefoto's	 in	de	
klas	hebben.		
	
Wist	u	dat	we	het	over	onze	kleur	ogen	en	kleur	haren	
hebben	gehad	en	dat	Senna	vond	dat	Juf	Anna	gouden	
ogen	heeft!	
	
Wist	 u	 dat	 we	 een	 hele	 leuke	 CD	 van	 Lorna	mochten	
beluisteren.	De	CD	heet	kinderliedjes	met	Lotte	en	Max	
en	 dat	 daar	 ook	Dvd's	 van	 zijn	met	 gebaren	 erbij.	 Het	
favoriete	liedje	van	ons	op	dit	moment	heet:	"	Stop	hou	
op!"	over	samen	spelen	en	samen	delen.	De	liedteksten	
zijn	te	vinden	op	www.lottemax.nl	
	
Wist	 u	 dat	 we	 tijdens	 onze	 Open	 Dagen	 een	 paar	
nieuwe	ouders	met	peuters	op	visite	kwamen	en	dat	er	
ook	bij	de	kleuterklassen	mocht	worden	gekeken.	
	

	
	
Wist	 u	 dat	 de	 Kinderboekenweek	 is	 begonnen	 en	 dat	
deze	 loopt	 tot	 16	 oktober.	 Bij	 ons	 kwamen	 de	 opa	 en	
oma	 van	 Senna	 voorlezen	 en	 ook	 de	 oma	 van	Mia	 en	
Nora.	Dat	we	hiervan	mooie	foto's	hebben	gemaakt.	
	

	
	
Wist	u	dat		we	13	en	14	oktober	de	opa's	en	oma's	
uitnodigen	 om	 koffie	 te	 drinken	 bij	 ons	 op	 de	
groep	 en	 wie	 langer	 wil	 blijven	mag	 knutselen	 of	
voorlezen	aan	de	peuters.	
	
Wist	u	dat	ons	nieuwe	thema	na	de	herfstvakantie	
heet:	 Reuzen	 en	 Kabouters.	 Dit	 thema	 start	 met	
een	 verhaal	 over	 een	 kabouter	 en	 een	 reus	 die	
samen	 spelen.	 Naar	 aanleiding	 van	 het	 verhaal	
gaan	 de	 kinderen	 aan	 de	 slag	 met	 de	 begrippen	
groot	en	klein.	Ze	ervaren	zelf	hoe	het	is	om	ergens	
te	klein	of	te	groot	voor	te	zijn,	ze	bewegen	zich	als	
een	 reus	 of	 een	 kabouter	 en	 ze	 vergelijken	 grote	
en	kleine	voorwerpen	in	de	klas.	

	
Wist	u	dat	we	WC	rollen	sparen	voor	dit	thema	om	
kabouters	en	paddenstoelen	mee	te	maken.	En	dat	
wij	 ook	 plastic	 flessen	 sparen	 om	 er	 een	 lampion	
van	te	maken.		
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OOK	EEN	KIND	DENKT	MET	ZIJN	HART:	
Het	denken	en	zorgen	maken	voor	je	kind	is	een	
normaal	gevoel	en	hoort	daarbij.	
Een	 van	die	belangrijke	beslissingen	die	 je	moet	
nemen	 is	een	de	verantwoordelijkheid	als	ouder	
zijnde,	de	peuterspeelzaal.	
Jaylen	 gaat	 met	 plezier	 naar	 de	 Speelboom.	 Hij	
vind	 het	 voorlezen,	 tekeningen	 maken,	
schilderen,	 knippen	&	 plakken,	 binnen	&	 buiten	
spellen	en	creatief	zijn	enorm	leuk.	
	
Er	 werd	 met	 plastic	 flessen	 aan	 het	 hek	 een	
waterval	gemaakt	wat	hij	erg	interessant	en	leuk	
vond.	
	
Met	 de	 simpelste	 dingen	 worden	 de	 leukste	
dingen	gemaakt,	die	eenvoud	en	techniek	inzicht	
geven.	Een	stoel	op	school	die	wiebelt,	daar	 iets	
onder	schuiven	zodat	de	stoel	stabiel	is,	dat	vind	
hij	 normaal,	 maar	 door	 de	 creativiteit	 van	 de	
Speelboom	 komt	 dit	 beter	 naar	 boven	 en	 is	 hij	
enorm	behulpzaam.	Zeker	thuis.	
	
De	 materialen	 die	 de	 natuur	 ons	 geeft	 en	 daar	
iets	 van	 maken	 of	 over	 vertellen	 interesseert	
hem	enorm	en	vind	dit	leuk.	
Maar	 ook	 van	 de	 standaard	 dingen	worden	 ook	
hele	leuke	thema's	en	dingen	gemaakt.	
Bij	 thuiskomst	 krijgen	wij	 dan	 ook	 uitgebreid	 te	
horen	wat	het	is	en	hoe	het	gemaakt	is.	
Hij	neemt	vaak	boeken	van	thuis	mee	wat	bij	het	
thema	hoort.	
	
Jaylen	 voelt	 zich	 direct	 betrokken	 bij	 wat	 het	
thema	is	of	waar	ze	mee	bezig	zijn.	
Hij	 speelt	 graag	met	 andere	 kinderen	 omdat	 hij	
thuis	een	grotere	zus	en	broer	heeft.	
Natuurlijk	speelt	hij	daar	ook	mee,	maar	met	zijn	
leeftijdgenoten,	is	natuurlijk	veel	leuker.	
	
Door	 de	 begeleiding	 en	 leerweg	 die	 hij	 krijgt,	
heeft	Jaylen	zijn	inzichtelijkheid	en	leergierigheid	
vergroot,	 leert	 en	 speelt	 Jaylen	 met	 heel	 veel	
plezier.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	

 

Wist	u	dat	we	nog	steeds	fijn	buiten	kunnen	spelen.		

	
We	 spelen	 met	 zand,	 takjes,	 slakken,	 kleine	 beestjes	
enz.		

	
Dat	onze	oude	zandbakken	bloembakken	worden.		
	
En	 we	 in	 de	 wintermaanden	 gebruik	 kunnen	 maken	
van	de	speelzaal	 in	school	zodat	we	kunnen	gymmen,	
ballen,	hoepelen,	en	rennen!	
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Emoties	
In	 de	 klas	 hebben	 we	 het	 over	 emoties,	 we	
hebben	hier	ook	een	spel	van.	
In	de	 kring	 vraagt	de	 juf	 aan	elk	 kind	wat	het	
plaatje	voor	emotie	laat	zien.	
	
We	 hebben	 een	 plaatje	 waar	 het	 kindje	 heel	
blij	bij	kijkt.	
	

	
	
Ik	vraag	aan	Dennis	wanneer	hij	blij	wordt,	als	
ik	jarig	ben	en	cadeaus	krijg.	
	
Ik	 laat	 het	 plaatje	 angstig/	 bang	 zien,	 die	 is	
best	moeilijk.	Dus	geeft	juf	Wendy	opeens	een	
gil	 dat	 ze	 een	 spin	 ziet	 alle	 kindjes	 beginnen	
ook	 te	 gillen.	 Marit	 schrikt	 van	 mijn	 gegil	 en	
kijkt	me	 	bang	aan.	We	moeten	er	om	lachen,	
want	 de	 emotie	 hebben	 we	 duidelijk	 laten	
zien.	
	
Ik	 vraag	 aan	 Lois	 wanneer	 ze	 verdrietig	 is,	 ze	
zegt	als	ik	gevallen	ben.	
	

	
	
En	 de	 laatste	 is	 boos,	Giovanni	word	boos	 als	
zijn	treinbaan	kapot	word	gemaakt.	
	

 

	
Hij	kan	niet	wachten	om	4	 jaar	 te	worden	en	naar	de	
basisschool	 te	mogen	 gaan.	Nog	5	maanden	wachten	
voor	hem.	
	
Onze	 Jaylen	 was	 en	 is	 een	 kind	 gebleven	 die	 met	
plezier	naar	zijn	speelzaal	gaat	en	elke	keer	weer	met	
enthousiasme	thuis	komt.	
	
Noor	&	Ron	………..	Jaylen.	
	
	
Extra	dagdeel	
Op	alle	dagen	gedurende	de	week	is	er	nog	ruimte	op	
de	groepen.	Wilt	u	een	extra	dagdeel	inzetten	voor	uw	
kind?	Dan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	met	 Erica	Broers.	
Haar	e-mailadres	is	e.broers@kappio.nl.	
	
Vakantierooster	2016	–	2017	
Inmiddels	 is	het	vakantierooster	vastgesteld.	Over	het	
algemeen	 loopt	 het	 vakantierooster	 gelijk	 met	 het	
vakantierooster	 	van	 de	 basisschool.	 Echter	 is	 de	
meivakantie	altijd	een	uitzondering	hierop.	Officieel	 is	
de	 meivakantie	 een	 week	maar	 scholen	 plakken	 hier	
vaak	nog	een	extra	week	aan	vast	omdat	zij	meer	vrije	
dagen	 mogen	 invullen.	 De	 peuterschool	 houdt	 zich	
vast	 aan	 40	 openingsweken	 per	 jaar,	 hierdoor	 is	 er	
vaak	geen	ruimte	om	de	meivakantie	 te	verlengen	en	
sluit	de	meivakantie	niet	aan	met	de	basisschool.	
	
Herfstvakantie		 			 15	t/m	23	okt	2016		
Kerstvakantie			 24	dec		2016	t/m	8	jan	2017		
Voorjaarsvakantie		 18	t/m	26	feb	2017		
Goede	vrijdag											 14	apr	2017		
Paasweekend												 17	apr	2017		
Meivakantie			 	 22		t/m		30	apr	2017		
Hemelvaartsdag		 25	mei	2017		
De	dag	na	hemelvaart		 26	mei	2017		
Pinksterweekend		 5	jun	2017		
Zomervakantie			 22	jul	t/m	3	sep	2017	
	
Tijdens	de	vakanties	is	de	peuterschool	gesloten.	
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Ouderraad	
Wilt	 u	 actief	 betrokken	 zijn	 bij	 de	 peuterschool?	 De	
ouderraad	is	op	zoek	naar	nieuwe	leden.	De	ouderraad	
vergadert	 minimaal	 vier	 keer	 per	 schooljaar	 over	
diverse	zaken	en	heeft	als	doel	het	vertegenwoordigen	
van	de	ouders	en	het	behartigen	van	de	belangen	van	
onze	kinderen.		
Als	u	hierin	interesse	heeft	dan	kunt	u	dit	aangeven	bij	
de	 leidsters	 of	 een	 e-mail	 sturen	 naar	
or.kappioschagen@gmail.nl.	
	
Informatie	 over	 de	 OR	 kunt	 u	 vinden	 op	 het	
informatiebord	en	in	de	OR	map	op	uw	locatie.	
	
Heeft	 u	 ideeën,	 vragen	 of	 opmerkingen	 voor	 de	 OR?	
Dan	horen	wij	dat	graag!		
	
	
Wist	u	dat	onze	openingstijden	zijn	van	8.30	uur	tot	
12.00	uur!	
	
Zoals	 jullie	 hebben	 gezien	 hebben	 wij	 een	 nieuwe	
kapstok.	Wij	zouden	het	fijn	vinden	als	er	in	de	tas	en	
jas	van	u	kind	een	naam	staat..	dan	hoeven	wij	niet	te	
zoeken	van	wie	welke	jas	is.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Wij	 wensen	 iedereen	 een	 fijne	 herfstvakantie	
toe	 en	 we	 beginnen	 weer	 op	 maandag	 24	
oktober.	
	
	
Juf	Wendy,	juf	Liesbeth,	juf	Anna	en	de	
ouderraad.	
	


