
 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!! 

Na een heerlijke zomervakantie zijn we 

inmiddels alweer even van start. We zijn 

gestart met een kort thema : Welkom!! Zo 

hebben de kinderen weer even aan elkaar, het 

ritme en aan de juffen kunnen wennen. Op 

maandag 2 september zijn we gestart met ons 

nieuwe thema: “Dit ben ik!”  Iedereen heeft er 

zin in en we gaan weer een heleboel  leuke en 

nuttige dingen leren! 

 

Oproep tuinman/vrouw!! 

Zoals u allen waarschijnlijk wel weet hebben 

wij een geweldige buitenruimte,  met een flink 

stuk kunstgras en een speeltoestel, waar de 

peuters naar harte lust kunnen spelen en 

ravotten.  Nu vergt zo’n tuin best wat 

onderhoud waar wij als team / bestuur niet 

altijd aan toe komen. Wij doen een oproep 

aan alle ouders, opa’s en oma’s of een ieder 

die hier graag een uurtje tijd voor vrij zou 

kunnen maken om ons hier mee te helpen.  

Dus….heeft u groene vingers en zo af en toe 

een uurtje tijd dan zou u ons heel blij kunnen 

maken. Wij horen graag van u!!  

 

Babynieuws!!  

Wij feliciteren Loïc uit groep 1 met zijn zusje 

Saga. (16-07-2019) 

 

Prietpraat….. 

-We hebben geknutseld . (IJsje geplakt)Vince 

doet hard zijn best. Als we naar huis gaan en 

hij zijn werkje mee krijgt kijkt hij er eens goed 

naar en zegt: ”Dat is mooi!”. 

-Tijdens het fruit eten wordt er voorgelezen 

over een kikker. We hebben het daarna over 

verschillende huisdieren waarop Kris zegt: 

“Toen mijn mama klein was, was ze een 

hond!”. Juf Nicol vaagt hoe de hond heette. 

Kris antwoordt: “Die heet juf Nicol!”.  

 

Even alles op een rijtje…… 

Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar en 

ook weer heel wat nieuwe ouders en kinderen 

zetten wij graag alles weer even voor u op een 

rijtje als reminder: 

• In de hal hangt een prikbord met 

allerlei informatie. Kijkt u daar 

regelmatig naar. Zo mist u niks. 

• Denkt u aan de namen op de jassen, 

tassen en bakjes? 

• Het parkeren op de markt is erg lastig. 

U mag uiteraard aan de achterzijde 

van de Schattelijn parkeren. U kunt 

dan aan de achterzijde via de 

expositieruimte naar binnen. Het is 

niet de bedoeling dat kinderen daar 

spelen.  

• Als u via de achterzijde uw peuter op 

komt halen wilt u dan zo vriendelijk 

zijn om even te wachten tot wij 



binnen zijn met de peuters. Wij zijn 

vaak bezig met een activiteit en het 

leidt de kinderen enorm af zoals u 

begrijpt. Met name voor de jonge 

kinderen is het erg moeilijk om papa 

of mama al te zien. 

• Wij zijn, als De Paddestoel, te gast in 

het gebouw van de Schattelijn. U 

wacht twee keer per dagdeel in de hal 

totdat de deur bij ons open gaat. 

Sommige ouders moeten vaak lang 

wachten omdat zij de tussentijd van 

en naar de basisschool willen 

overbruggen. Heel begrijpelijk.  Wij 

willen u vragen om in de hal rekening 

te houden met de mensen die boven 

in de Schattelijn  met werk cq studie 

bezig zijn. Het blijkt regelmatig erg 

onrustig voor hen doordat de 

kinderen aan het rennen of gillen zijn. 

Ook is het niet de bedoeling dat de 

peuters op de trap spelen of boven 

naar de wc gaan. Bij hoge nood kunt u 

altijd even aanbellen bij de Paddestoel! 

Wij zullen een mandje met 

voorleesboekjes in de hal zetten zodat 

u eventueel met uw kind nog even fijn 

kunt lezen tot de deur open gaat.  

Hartelijk dank voor uw medewerking!  

• Steeds vaker nemen kinderen 

speelgoed van thuis mee. Natuurlijk 

mag uw kind dat even aan de juf laten 

zien, dat vinden wij leuk. Wilt u het 

daarna weer mee naar huis nemen? 

Zo raakt er niks kwijt en gaat er niks 

kapot. 

Fruit!! 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de fruitbakjes  

duidelijk te voorzien van een naam? (dit 

betreft ook de jassen en tassen!) 

Fruit en groente zoals bijvoorbeeld druiven, 

tomaatjes en wortels vragen wij u nadrukkelijk 

te halveren in de lengte. Dit ivm 

verstikkingsgevaar. Ook als u kind thuis heel 

goed hele druiven en of tomaten eet vragen 

wij u dit door te snijden. Wij zitten tenslotte 

met 16 peuters fruit te eten . Kinderen zijn 

dan sneller afgeleid en zitten te wiebelen of te 

draaien.  

Dansen 

Vlak voor de zomervakantie heeft ons team 

“dansles” gekregen van Maaike van Lingen. 

Maaike heeft speciaal voor De Paddestoel een 

dansles gemaakt. Deze dansjes en bewegingen 

zijn helemaal afgestemd op onze doelgroep en 

kunnen wij geweldig toepassen in onze 

thema’s!! Wij vonden het super om te doen 

en gaan hier dan ook in het najaar mee verder! 

Mocht u interesse hebben in peuter en /of 

kleuterdans kunt u contact opnemen met 

Maaike. U kunt haar  vinden via haar 

facebookpagina : Maaike.Move It. 

 

 

Je kan de pot op!! 

Peuters  zijn bezig met zindelijk worden of 

plassen al zelfstandig op het toilet. Knap hoor!! 

Maar het gaat niet zomaar en vergt heel wat 

geduld af en toe. Graag delen wij een aantal  

tips met u uit ons vakblad Kinderopvang. 

Het kind wil niet op het potje 

Maak er een moment van met een liedje of 

verhaaltje, dan wil haast elk kind. 

Er zit niks in het potje 



Geen stress, want dat pikt een kind op. Het 

maakt helemaal niet uit, want het kind went 

ondertussen aan de routine van het potje. 

Het kind wil op de grotemensen-wc 

Prima toch. Kinderen kunnen al vrij snel goed 

op het toilet zitten en  je blijft er natuurlijk bij. 

(er zijn ook fijne brilverkleiners te koop) 

Het kind is bang om op het potje te gaan 

Heeft het kind misschien een medische 

achtergrond, dan is dit helemaal niet gek.  

Heeft het kind een verstopping en pijn bij 

poepen? Geef het de tijd en wees rustig en 

liefdevol.  

Thuis oefenen = op school oefenen 

Geeft u aan de pm’er door dat uw peuter thuis 

aan het oefenen is, dan oefenen wij natuurlijk 

met u mee!! Doet u dan een extra setje 

schone kleren in de tas? 

Oeps, een ongelukje. Het kind is verdrietig. 

Een natte broek, het kind schrikt. Geef 

duidelijk aan dat het niet erg is, kan gebeuren. 

Laat uw peuter eerst even goed uitplassen op 

de wc of het potje en daarna lekker schone 

kleren aan.  

 

                         

 

 


