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Het bestuur van de Stichting Montessoripeutergroep Enkhuizen bestaat uit:
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Ziekte en vervanging
Cursus en Peuterplein
Harmonisatie
Herfst
Sint-Maarten
Sinterklaas

Margreet Keesman
Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel
Anneleen Prins

Beste ouders,
Wellicht heeft u al gehoord dat juf Heleen afgelopen week ziek naar huis is gegaan. Zij heeft een
periode van rust even hard nodig en het ziet ernaar uit dat het even duurt voor zij er weer is.
Gelukkig hebben wij een team van betrokken collega’s en kunnen wij het intern oplossen (in elk
geval tot aan de kerstvakantie).
Katinka Kuiper, (de leidster van de woe-vrij groep op Noord) neemt vanaf woensdag 22 november
a.s. de groepen op loc Centrum van juf Heleen over. Dus zowel de maandagochtend en de
donderdagmiddag als ook de woensdag-vrijdaggroep op locatie Centrum.
Voor locatie Noord hebben wij voor de peuters ook geen onbekende gezichten want juf Mariska en
juf Mara nemen samen de woensdag- vrijdaggroep, locatie Noord over. De kinderen kennen juf
Mariska en juf Mara omdat zij beiden op dezelfde locaties zijn en de kinderen ook regelmatig
samen buiten spelen. En natuurlijk is ook juf Judith er nog!
Voor verreweg de meeste kinderen zal de wisseling van de leidsters geen probleem zijn. Zeker met
de betrokken en professionele leidsters die wij als Peutertuin gelukkig rijk zijn!!
Wij rekenen op uw begrip en hopen met z’n allen dat juf Heleen goed herstelt en dat zij haar
werkzaamheden zodoende weer kan oppakken.
Cursus en Peuterplein
Wij melden u al eerder dat alle leidsters een extra scholing volgen m.b.t. de VVE (Vroeg
Voorschoolse Educatie) Voor deze scholing maken wij gebruik van het programma ‘Peuterplein’ en
deze wordt op locatie gegeven door de OBD (Onderwijs Begeleidings Dienst) Zij hebben voor ons
een scholing op maat gemaakt omdat wij het belangrijk vinden dat de visie en de werkwijze van
onze montessori-peutergroep daar een belangrijke plaats in moet krijgen. En wie daar ook aan mee
doet is Raai de Kraai. Vraag er maar eens naar bij uw kind ;-)
Harmonisatie
Ná woensdag 22 november a.s. weten wij wat de gemeente Enkhuizen voor beleid hanteert wat
betreft de Harmonisatie en het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Wij houden u uiteraard op
de hoogte!
Volop Herfst!
Er zijn door de kinderen leuke herfstwerkjes gemaakt. Er is veel gepraat, gezongen én gelezen over
de herfst, de wind en de regen. Ook in het Engels ☺ . Er werden deze periode heel veel nieuwe
woorden en begrippen geleerd. Een klein voorbeeld; waar denkt u aan bij het woord; ‘dwarrelen’?
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Sint-Maarten
Ook is er door de peuters hard gewerkt aan het maken van hun lampion. Heerlijk die verwondering
wanneer je met het lichtje in je lampion iets lekkers gaat ophalen in ruil voor een liedje. En wat
we van de kinderen hebben gehoord is dat ze wel heel veel snoepjes hebben opgehaald…
Feestdagen
En dan is het tijd voor de komende feestdagen.
Als eerste is daar het Pietenfeest. Alle kinderen mogen hun schoen zetten
op de Peutertuin, en wel op donderdag 23 en vrijdag 24 november. (De
respectievelijke groepen) LET OP! Wij maken een schoen op school!!!
De week daarna is er het Pietenfeest. Er worden dan (h)eerlijke
pepernoten gebakken, we gaan volop knutselen en natuurlijk moet je als
een echte Piet goed kunnen klimmen en klauteren en ook daar wordt in
geoefend.
De peuters mogen deze dagen natuurlijk als Piet verkleed komen.
Een Pietje ben je al gauw. Met een kraag, een muts met een “veer”, maillot, korte broek en
gympen kun je je inleven in je rol.
Voor de jongste kinderen is het meestal wennen. Vaak willen ze niet verkleed naar school gaan.
Geeft u dan a.u.b. wel de kleren mee naar school. Wanneer ze andere peuters verkleed zien, willen
ze het vaak alsnog… (liever niet helemaal zwart geschminkt i.v.m. de hygiëne)
Sinterklaasfeest locatie Centrum
Op vrijdag 1 december, maandag 4 december en dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaas
feest met de kinderen van locatie Centrum! Voor veel kinderen én volwassenen toch een spannende
tijd. Sinterklaas komt niet zelf op De Peutertuin maar …is er een heuse poppenkastvoorstelling.
Deze is gemaakt door kinderen van groep 8 en zij verzorgen ook zelf de voorstelling.
Er zijn heerlijke pepernoten en ook voor thee en chocolademelk wordt gezorgd. En natuurlijk is er
ook een pakje voor alle kinderen …
Er zijn dan enkele kinderen die extra dagdelen komen en het Sinterklaasfeest misschien dan wel
twee keer meemaken. U begrijpt dat Sinterklaas voor deze kinderen maar één cadeautje heeft
meegenomen … Maar wel zien zij dan de poppenkastvoorstelling twéé keer en dat is ook al heel
leuk want veel kinderen en zeker peuters zijn dol op herhaling!
Sinterklaasfeest locatie Noord
Op maandag 4 december willen wij samen met de kinderen, leidsters en de
groepshulpen van locatie Noord het Sinterklaasfeest vieren. De ouders van locatie
Noord ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.
Wij gaan er met elkaar een gezellig peuter-sint feest van maken! Graag tot de
volgende nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet van leidsters en bestuur
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