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Om te onthouden!

19 april Goede Vrijdag , gesloten.
22 april Tweede paasdag , gesloten.
23 t/m 26 april Meivakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
29 april t/m 3 mei Meivakantie , gesloten.
30 mei Hemelvaartsdag , gesloten.
10 juni Tweede pinksterdag , gesloten.
1 juli De Wereldweide studiedag , open.
22 t/m 26 juli Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
29 juli t/m 16 augustus Zomervakantie , gesloten.
19 t/m 29 augustus Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.

Thema  Mijn familie/ My family

Vanaf maandag 11 maart zijn wij begonnen met een nieuw thema. Dit thema gaat
over familie. Tijdens dit thema maken de kinderen fotolijstjes, plakken zij een familielid,
leren zij een liedje over familie olifant, lezen wij uit het boek ‘Anna en haar familie”.

Tijdens thema familie is er ook Koningsdag. Hier gaan wij met de kinderen ook aandacht aan 
besteden. Tenslotte zijn zij ook een familie.

             

Thema familie houden wij niet alleen met onze peutergroep, maar ook met onze 
BSO kinderen. Zij hebben een familietekening gemaakt en met ons leuke anekdotes verteld over 
hun familie. 
Voor ons is het leuk om te zien dat dit thema erg leeft in allebei de groepen.

VakantieBSO in de voorjaarsvakantie.

Afgelopen voorjaarsvakantie hebben wij een gezellige vakantieBSO met de kinderen gehad. Het 
weer heeft ons hier heel erg mee geholpen. 
Wij hebben verschillende activiteiten met de kinderen gedaan. Enkele voorbeelden 
zijn: buiten pannenkoeken eten, graffitiworkshop, potjes met gekleurd zout gemaakt, 
naar Rebound, boodschappen doen. 



Maar wat wij het belangrijkste voor de kinderen vonden om te doen tijdens deze vakantie is 
GENIETEN van vakantie en van elkaar. 

   
 

Afwezigheid juf Elisabeth.

Zoals jullie vast gemerkt hebben ben ik de laatste tijd wat vaker afwezig geweest.
Ik heb te horen gekregen dat ik een groot gezwel in mijn buik heb zitten. Ik heb allerlei 
onderzoeken gehad en het is goedaardig. Ze gaan dit binnen nu en 3 weken eruit halen. Hierdoor 
zal ik een tijdje afwezig zijn. Ik hoop snel weer op de been te zijn en weer te kunnen genieten van 
jullie kinderen op de groep!
Als jullie vragen hebben, kom gerust!
Groet, Elisabeth

Workshop met Goed Bezig en SKO.

Dinsdag 16 april houden wij in samenwerking met Goed Bezig en SKO een workshop.
Deze workshop is voor alle ouders. Samen met jullie gaan wij ontdekken hoe de smaakbeleving
van peuters ontwikkelen. Dit is een leuke maar ook leerzame workshop.
U kunt zich voor deze workshop opgeven via de website van Goed Bezig Oldebroek.
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