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Het bestuur van de Stichting Montessoripeutergroep Enkhuizen bestaat uit:
Margreet Keesman - Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel – Anneleen Prins

Beste ouders,
Een nieuw peuterjaar is van start gegaan. Dit jaar komt er heel wat op ons af. U heeft de afgelopen
week al informatie ontvangen over de op handen zijnde Harmonisatie wet en de veranderingen die
dit met zich meebrengt. Ook het aangekondigde afscheid van Christa en de wisselingen in de
groepen hebben wij met u gedeeld.
Ook hebben wij u gevraagd om een ouder enquête in te vullen. Dit om de dienstverlening én de
beleving van de kinderen op De Peutertuin nog beter op elkaar af te stemmen 😉. Wilt u deze
enquête alstublieft in vullen? Dit om een goed beeld te krijgen van de wensen die er spelen. Alvast
dank daarvoor.
Thema
De komende weken zullen wij met de kinderen werken/spelen naar aanleiding van een thema en
deze keer is dit dieren. Van spinnen tot huisdieren. Alle dieren komen aan bod. Er worden werkjes
gemaakt, het poppenhuis komt in het lokaal en er wordt volop geknutseld met allerlei materiaal.
Ook de aandachts-tafel krijgt een herfstachtig tintje. (hoewel we nog wel hopen op een paar
zonnige en warme dagen …)
Yoga voor de peuters van locatie Centrum
(zoals vóór de zomervakantie gemeld)

Audry Fécherolle van De Yoga Academie heeft vandaag de eerste (van een serie van 8) yoga les
gegeven aan de kinderen van de beide kleuterbouwen.
Kinderyoga is een combinatie van spel, yoga en ontspanning, waarbij plezier voorop staat. Elke les
is opgebouwd rondom een thema die is afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.
Tijdens de les komen verschillende onderdelen spelenderwijs aan de orde, zoals de yogahoudingen,
ontspanning en een creatieve oefening. Kinderen worden krachtiger en soepeler van kinderyoga. Ze
leren zich bewuster te worden van hun lichaam en hun emoties. Het zelfvertrouwen van de
kinderen neemt toe, ze worden weerbaarder en leren hun grenzen beter aan te geven. Kinderen
worden rustiger en fitter van kinderyoga en ze leren opgebouwde spanning los te laten.
“Zelf doen” op De Peutertuin
Vanaf maandag 18 september a.s. willen wij de peuters tijdens het pauze moment water
aanbieden in een door ons verstrekte beker. U kunt ook de lege! beker van uw kind meegeven mits
dit een beker is waar zij ‘gewoon’ uit kunnen drinken. Dus zonder rietje of tuitje. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het voor de zelfredzaamheid én de stand van de mond, lippen en tong beter is om
kinderen zo vroeg mogelijk zelf uit een ‘gewone’ beker te laten drinken. Dit ter bevordering van
een goede spraakontwikkeling.
En wij kiezen dan voor water omdat dit altijd lekker fris is en makkelijk op te dweilen na een
ongelukje …
Vriendelijke groeten van de leidsters,
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