In deze krant
Schoolfotograaf

Hey, wie komt er nu?
Peuterpraatjes 1

De oudercommissie

Dagstructuur
Peuterpraatjes 2

Afscheid juf Astrid
Voorstellen nieuwe juf

Het is herfst

de Peuterkrant
herfst 2021

SCHOOLFOTOGRAAF
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen
en dus kwam ook de schoolfotograaf weer
langs op ‘de Rietlanden’. Gelukkig moch
ten ook de Kladdegatjes weer op de foto,
zowel gezamenlijk als voor een portretfoto.
Iedereen heeft de foto’s inmiddels in ont
vangst kunnen nemen en ze ongetwijfeld
een mooi plekje gegeven. Het waren weer
échte beauty’s!

De dag begon voor de peuters weinig
anders dan gewend, behalve dat ze er
allemaal spic en span uitzagen! Dat moes
ten we dan ook wel zo zien te houden tot
de foto’s gemaakt waren. Er werd lekker
gespeeld in het lokaal, boekjes gelezen en
door de ramen gegluurd naar wat er zich
op het schoolplein allemaal afspeelde.
Want de foto’s werden dit jaar gemaakt op
het speelplein van de kleuters en peuters.
Reuze interessant natuurlijk!

de Kladdegatjes 2021

Eindelijk waren de peutertjes dan aan de
beurt. Er werd keurig verzameld langs het
welbekende lint met ringen en zo ging men
vol goede moed naar buiten. De fotograaf
zette iedereen op een goede plek neer, er
werd goed geluisterd en de grotere kinde
ren hielpen de jongste peuters. Het is een
super mooie foto geworden!
De mama van Morris heeft er een mooie
kleurplaat van gemaakt. Zie jij jezelf al?

IK en mijn fiets, mijn fiets en IK

FIETSEN, FIETSEN,
FIETSEN MAAR

Verjaardagen

SNELLER, SNELLER
RACEN MAAR

REMMEN, REMMEN
NU HEEL TRAAG

FIETSEN DOE IK
TOCH ZO GRAAG

AGENDA
Herfstvakantie
ma 18 t/m zo 24 oktober 2021

Riley Commandeur (3 jaar)
23 oktober

Sint Maarten
wo 10 november 2021

Ruben van Altena (3 jaar)
04 november

Sinterklaasviering
vr 3 decemer 2021

Fenna Lynn Klok (4 jaar)
16 november

Winterfair Dorpshuis (ovb)
za 11 decemer 2021

Luna Ras (4 jaar)
04 december

Kerstvakantie
ma 27december t/m zo 9 januari 2022
Voorleesontbijt
wo 26 januari 2022

HEY, wie komt er nu?
Het zal jullie niet ontgaan zijn. Steeds meer peuters komen
spelen op de Kladdegatjes. Sinds mei zijn er maar liefst 7 nieu
we peutertjes bijgekomen en in november komt daar nog 2 bij.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want hoe meer vriendjes,
hoe meer vreugd… tenminste…
Al die nieuwe peutertjes moeten ook even wennen. Afscheid
nemen bij de deur van memme, ta, bessie of bap, wennen aan
een nieuwe juf, wennen aan een nieuw lokaal, maar ook wennen
aan elkaar. Dit gaf af en toe een beetje onrust en ook soms een
begrijpelijk traantje.
Maar nu zo vlak voor de herfstvakantie zijn de meeste peuters
echt wel gewend. En laten we eerlijk zijn, wat is nu leuker dan met
je vriendje treinen bouwen, in de poppenhoek spelen, buiten spe
len… en vlak voor je naar huis gaat ook nog een koekje krijgen.

Riley: Kusjes geven, handjes geven
en knijpen

LANA

Juf: Wat ga je doen met Kenna?

We zijn gaan het eten

Lana: Juf ga jij goed drinken
Juf: Ja Lana
Lana: HeHe!!

Juf: Wat gebeurt er in de herfst?
Emily: Dan vallen de blaadjes van
de bomen, op de grond

Juf: heb jij een baby thuis?
Riley: Ja ,Kenna

We zitten aan tafel

ISOLDE

Luna: Dan komen er lekkere appels
uit de bomen

Ruben: Dan moet je een winterjas
aan voor de kou. En dan waaien
de mensen weg

MORRIS

RILEY

Juf: Wat gebeurt er in de herfst?

Juf: Wat gebeurt er in de herfst?

EMILY

RUBEN

LUNA
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Juf: Heb je lekker gegeven?
Morris: Ja
Juf: Heb je pasta gegeten,
macaroni of spaghetti?
Morris: Neeee…. Chocopasta!!

Isolde eet weinig
Juf: Ga je nog even wat eten?
Isolde: Nee, ik ga niet meer eten!
Ik ben al klaar!

De oudercommissie
Wie zijn we en wat doen we eigenlijk?

De Oudercommissie van de Kladdegatjes
vertegenwoordigt alle ouders van de peu
ters en wil bijdragen aan een positieve
ontwikkeling van de Kladdegatjes. We
willen samen met het bestuur de kwali
teit van onze peuteropvang waarborgen
of verbeteren. En dit doen we door een
goede invulling te geven aan ons advies
recht. De Wet kinderopvang schrijft na
melijk voor dat de oudercommissie wordt
gevraagd om een advies uit te brengen
over voorgenomen wijzigingen die te ma
ken hebben met het pedagogisch beleid.
Ongevraagd advies geven mag natuurlijk
ook. Naast dit adviesrecht helpen we de
leidsters bij organisatie van activiteiten
met de peuters.
Dit betekent concreet dat de Ouder
commissie de volgende taken en
bevoegdheden heeft;

Esther stelt
zich voor
Dit schooljaar ben ik gestart als
nieuw lid van de oudercommissie.
Ik wil mij graag aan jullie voorstel
len. De meesten van jullie kennen
mij wel; mijn naam is Esther Schou
tenPeereboom. Ik ben getrouwd
met Robert en de moeder van Isa.
Ik ben als leerkracht werkzaam in
het basisonderwijs. Verder ben ik
voor de woensdag invaljuf bij De
Kladdegatjes.
Het organiseren van activiteiten
voor de kinderen is een deel van
mijn werk en ik vind het hartstikke
leuk om te doen. Samen met Tiny
en Corrine hoop ik dan ook een
goede ondersteuning te zijn voor de
Kladdegatjes.

De Oudercommissie

• Vertegenwoordigt alle ouders van de
peuteropvang
• Is in staat om in het belang van de gehele
peuteropvang advies af te geven
• Fungeert naast het bestuur als aan
spreekpunt voor ouders
• Zorgt voor goede en heldere informa
tieverstrekking aan de ouders over de
activiteiten van de oudercommissie
• Zorgt voor een verdeling van de taken
onder de leden
• Organiseert
bijzondere
activiteiten,
zoals bezoek brandweer, boerderijbe
zoek, schoolfotograaf, eindschoonmaak,
eindfeest etc. in samenwerking met de
leidsters van de peuteropvang
• Verleent hulp bij feesten zoals Sint
Maarten, de Sint en Kerstviering etc.
in samenwerking met de leidsters
van de peuteropvang

Onze oudercommissie bestaat uit de
volgende enthousiaste ouders;
Tiny Uithuisje (voorzitter)
moeder van Niek en Ilse
Corrine van Veldhuisen
moeder van Hugo en Ruben
Esther Schouten-Peereboom
moeder van Isa

Wist u dat
• het heel fijn is als de naam van
uw kind op zijn/haar brood
trommel en beker staat, zodat
de juf weet welke spullen van uw
kind zijn.
• kettinkjes, touwtjes aan kleding,
ringen, armbanden enz. verstik
kingsgevaar kunnen opleveren
bij kleine kinderen? Wij vragen u
dan ook om deze thuis te laten.
• het heel fijn is als de naam van
uw kind in zijn/haar jasje staat,
zodat de juf weet welke jas uw
kind die dag aanheeft.
• de verjaardag van uw kind uitge
breid gevierd wordt. Een trakta
tie uitdelen is dan erg leuk, maar
we stellen het op prijs als het een
kleine gezonde traktatie betreft.

DAGSTRUCTUUR
Wat doet mijn peuter eigenlijk tijdens een opvangochtend?

Nou best veel! De leidsters houden een behoorlijk strakke dagstructuur aan.
Niet alleen omdat ritme en regelmaat heel belangrijk is voor jonge kinderen,
maar ook om ze voor te bereiden op de basisschool. Een ochtend bij de
Kladdegatjes ziet er zo uit:
8:00 uur	Leidsters starten met een gezamenlijke briefing met de leerkrach
ten van de basisschool
8:30 uur De eerste kinderen komen binnen
8:45 uur	Alle kinderen zijn binnen en gaan lekker spelen of komen ons
gezellig vertellen wat ze thuis hebben gedaan of waar ze heen zijn
geweest.
9:00 uur Speelgoed opruimen
9:10 uur Jassen pakken, aantrekken en lekker naar buiten
9:40 uur	Alle fietsen, scheppen, harken en kruiwagens weer opruimen in de
schuur. De peuters trekken hun jas uit en ruimen deze weer op in
de luizenzakken.
9:50 uur Alle peuters gaan handjes wassen
10:00 uur	We gaan aan tafel om te eten en te drinken. We praten en zingen
gezellig met z’n allen. Wie klaar is zet zijn trommel en beker weer
in de mandjes
10:30 uur	Peuters verschonen die nog niet zindelijk zijn en de andere kinde
ren (zelf) naar de wc laten gaan. Broodtrommels en bekers worden
in de tassen van de peuters gedaan.
10:45 uur	
We gaan activiteiten doen; knutselen, boekjes lezen, gymen,
spelen, wandelen ect.
11:20 uur	Handjes wassen en daarna aan tafel. We eten een koekje en
ondertussen leest de juf een boek voor
11:35 uur	We gaan de jassen aandoen, tassen om en aan het koord richting
de ouders
11:45 uur Bijzonderheden aan de ouders doorgeven bij het hek

Ik ga straks naar de basisschool
Dan ben ik 4

Juf: Komt konijn spelen?

LELORA

Heeft een knuffel konijn mee naar
de speelzaal.

Heeft en moeilijke puzzel voor zich

ROSE

En jij, wijzend naar de juf,
jij blijft hier

Rose is al een grote meid aan het
worden, want ze heeft geen speen
meer!

ROBIN

ILSE

FENNA
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Elke ochtend bij binnenkomst zegt
Robin, Ik ga koek eten!

Na een tijdje veegt ze met haar
hand over haar haar voorhoofd
en zegt: Pffff… moeilijk!!

Ilse: Knikt met haar hoofd ja
Juf: Slaapt konijn in jouw bed?

ISA

Ilse: Schuld heel hard NEEEEE!

Deze week heeft juf geprobeerd
om een leuke uitspraak bij Isa te
ontlokken, maar Isa had daar geen
zin in. De volgende peuterkrant
pakken we een herkansing.

DANIQUE

Juf: Gaat konijn ook in bad?

LUKE

Ilse: Knikt met haar hoofd ja
Luke heeft bijna altijd een lekker
koekje mee in zijn trommel.
Elke keer is hij blij verrast als zijn
trommel opengaat en vrolijk eet hij
het koekje dan op!

Goed gedaan Rose!

Danique is pas net bij ons op
de Kladdegatjes. Het gaat heel
goed met haar en ze speelt al
fijn naast de andere peuters.

Juf: Heb je koekjes mee?
Robin: Jaaa!!

Even voorstellen: Miriam Leeflang
Nieuwe leidsters bij De Kladdegatjes
Na de herfstvakantie zal ik op alle drie
de ochtenden bij de Kladdegatjes aan de
slag gaan.
Ik werk al meer dan 20 jaar in de kinder
opvang. Tijdens die jaren heb ik ook 8 jaar
met heel veel plezier bij de knusse Klad
degatjes heb gewerkt en ben ik een aantal
jaar actief geweest als gastouder. Ik ben er
even tussenuit geweest om voor mijn gezin
te zorgen, maar sinds begin dit jaar ben ik
weer aan het werk bij Sportify Kids, die nu
op Marken ook de BSO verzorgen. Vanuit
hen kwam ook de vraag of ik weer bij de
Marker peuters wilde werken.

Leuk om te zingen
In de herfstvakantie zijn de peuter
tjes vrij en wordt er niet samen
gezongen. Dat is een gemis. Daar
om wat leuke tips om samen met u
peuter te zingen:

Kids Songs  Mini Disco  Herfst

Dus bij deze!
Beste ouders,
Mijn naam is Miriam Leeflang. Ik ben
44 jaar, getrouwd en kom uit Volendam.
Inmiddels heb ik twee grote jongens van
13 en 15 jaar.

Ik heb er erg veel zin in en hopelijk kunnen
we er samen een gezellige tijd van maken!
Veel liefs Miriam

2 Kleine Kleutertjes  Herfst

Juf Roos  Op een Grote Paddestoel

Het is herfst!
De bladeren vallen van de bomen, het
begint meer te waaien, het regent meer
en de dagen worden weer snel korter.
Het is herfst. Ook het lokaal van de
Kladdegatjes is in herfstsferen. Blade
ren, paddenstoelen en spinnenwebben
maar ook mooie herfstknutsels van de
peuters

Vragen of opmerkingen

?

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: info@dekladdegatjes.nl

