Geertruidenberg, 01-04-2020,

Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels is het al even geleden dat ook De Paddestoel de deuren tijdelijk heeft moeten sluiten i.v.m. het
coronavirus en het einde is nog niet in zicht.
Naast alle kaarten, oproep om kaarten voor onze oudere medemens te maken, voorleesfilmpjes en
liedjes die digitaal verstuurd worden, missen wij uiteraard het wekelijks contact met u en uw peuter om te
bespreken hoe het gaat, wat er leeft en wat wij hierin zouden kunnen betekenen.
Wij ontvangen langs diverse wegen foto’s en filmpjes over hoe fijn de digitale leesmomenten zijn en hoe
leuk de knutselwerkjes gemaakt worden. Wij worden hier als team heel blij van. Wij begrijpen ook, dat
het lastig en vreemd kan zijn zonder De Paddestoel. Dat is in deze situatie nu eenmaal niet anders. Wij,
als team, kunnen van alles op afstand aanbieden om de vooruitgang van de ontwikkeling van uw peuter
te blijven stimuleren.
De groep staat op De Paddestoel centraal, peuters leren vooral spelenderwijs van elkaar. Hier is een rol
voor u weggelegd en dat betekent dat het verstandig is dat u dagelijks met uw peuter:
● Voorleest
•

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips
Praat

https://www.opvoeden.nl/leren-praten-2891
● Beweegt

https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/tips-voor-thuis
● Speelt (zowel samen, als de peuter alleen laten spelen)
Het is van belang dat uw peuter kan blijven ontwikkelen. Wij beseffen dat dit niet altijd een makkelijke
opdracht is, maar in tijden als deze doen we een extra beroep op u, alleen samen kunnen we, binnen de
grenzen wat mogelijk is, het optimale voor uw peuter eruit blijven halen.
Wij gaan vanaf a.s. maandag voor onze peuters 4 keer per week digitaal linkjes aanleveren met o.a.
werkjes en tips.
Hoe gaat het met uw peuter thuis? Hoe gaat het met u? Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw
peuter? Laat het ons alstublieft weten via onderstaande emailadressen, zodat wij samen met u naar een
oplossing kunnen zoeken.
Wij helpen u graag!!
petra.brandenberg@pszdepaddestoel.nl
anita.roovers@pszdepaddestoel.nl
karin.koene@pszdepaddestoel.nl
nicol.dewit@pszdepaddestoel.nl
glenny.blom@pszdepaddestoel.nl
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