
 
 
 

 
 
 
Open Dag 2018 
Zaterdag 17 maart opende wij weer de 
deur voor alle peuters, om samen met hun 
ouders, opa’s en oma’s een bezoekje te 
brengen aan De Paddestoel!  
 
Dit jaar viel de Open Dag midden in het 
thema “Op naar de Lente…”.  
Ook al was het op dat moment buiten nog 
koud, kon iedereen bij ons binnen de lente 
al een beetje ervaren! De zaadjes en 
bloembolletjes, die we samen met de 
peuters hadden gezaaid en geplant, 
begonnen al uit te komen. En er waren 
overal verschillende knutselwerkjes te 
zien. Aan de hoogzit konden de kinderen 
een bloem maken en een lente kleurplaat  
kleuren. En er werd natuurlijk weer veel 
geschminkt, zoals bloemetjes, vlinders of 
een lieveheersbeestje!  
 
De Open dag werd weer goed bezocht 
door onze peuters en hun ouders, maar 
ook door toekomstige peuters. Leuk om te 
zien en te horen dat iedereen het zo naar 
zijn zin had! 
Het was een geslaagde ochtend, wij 
hebben er van genoten! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Prietpraat 
Juf Petra doet een tijger na. Zegt Nena uit 
groep 2: “Het is een echte, neppe tijger!” 
 
Tijdens het fruit eten snijdt juf Nicol de 
druifjes van een peuter door. Zegt Tygo uit 
groep 5: “Je hoeft mijn druifjes niet door te 
snijden, ik heb een appel!” 
 
De juffen vragen aan Liv vd Linden uit 
groep 1 of ze aan het plakken is. Zegt Liv: 
“Nee, aan ’t plakken!” 
 
Het zonnetje schijnt eindelijk weer. De 
peuters zijn aan tafel aan het spelen en juf 
Karin zegt: “We gaan op tijd in de kring en 
nog even fijn naar buiten.” Waarop Lotte 
uit groep 3 zegt: “Alweer!?”  
 
Leia uit groep 2 trekt haar schoenen uit en 
zegt: “Kijk, ik heb vandaag een broek aan 
en die heeft al sokken (een mayo)! 
Makkelijk, hè!”  
 
Jailey uit groep 3 vertelt; “Oma komt mij 
halen, maar de visboer was er niet. Toen 
hebben we een worstenbroodje gegeten.” 
“Nou, “zegt juf Karin, “dat is lekker.” 
Waarop Jailey zegt: “Ja en er zat ook 
worst in!” 
 
Dali uit groep 5 staat bij de lengtemeter en 
roept: “Kijk juf, ik ben honderd meter 
negentien!”  
 
In verband met Hemelvaart is De 
Paddestoel donderdag 10 mei en 
vrijdag 11 mei gesloten!  
 



Thema Verkeer 
Van 14 mei  t/m 8 juni gaan we met onze 
peuters aan de slag met het 
verkeersthema “ik hou me aan de 
snelheid!”. In 2018 staan we bewust stil bij 
snelheid (2018 Het Kick-off jaar van de 
snelheid) . Dit is nodig want 40 tot 50 % 
van de weggebruikers rijdt steevast te 
hard. Kijk op 
www.nulverkeersdodenbrabant.nl . 
Graag willen wij jullie, als ouders, 
betrekken bij dit thema maar ook een 
boodschap meegeven. Hoe kunt u, als 
ouder / verzorger, hier bewust aan mee 
werken? Maak voor jezelf “de Belofte”. De 
belofte is om je snelheid aan te passen. 
Maar hoe gaat u dit doen? Heel simpel, 
zeg voor jezelf: 

 Ik ga het rijgedrag van mijn 
medeweggebruikers niet kopiëren. 
Als zij snel rijden, doe ik dat niet. 

 Ik ga mij niet ergeren aan overige 
weggebruikers, zodat ik rustig aan 
het verkeer kan deelnemen. 

 Ik ga vaker op mijn snelheidsmeter 
kijken, zodat ik me bewust ben van 
mijn snelheid en deze aan kan 
passen.  

 Ik ga altijd 10 minuten eerder weg 
zodat ik geen haast heb en 
daardoor niet te snel ga rijden.  

Durft u deze belofte aan? Probeer in ieder 
geval hier aan te denken als u in uw auto 
stapt want: 
“ VAART MINDEREN,  
                           SPAART KINDEREN.”     
Met vriendelijk groeten, 
De verkeersgroep!! 
 
Nieuwe jasjes!! 
Het is Lente!! Het zonnetje schijnt al 
steeds vaker en het wordt warmer. Fijn!! 
Dat betekent buitenspelen met de peuters. 
We zien ook al veel mooie, nieuwe jasjes 
aan de kapstok hangen. Wilt u er aan 
denken deze te voorzien van de naam van 
uw kind? Alvast heel hartelijk dank 
daarvoor!! 
 

Geboren, van harte gefeliciteerd! 
Wij feliciteren:  

 Guusje uit groep 2 met haar zusje 
Femke ( 26-02-2018) 

 Olescha uit groep 2 met haar zusje 
Nadjela ( 23-03-2018) 

 Bing uit groep 1 met zijn broertje 
Fos ( 30-03-2018) 
 

Wij willen onze 
oudervertegenwoordiger, Jeanine en 
haar man, feliciteren met de geboorte 
van hun dochter Femke! 
 
Verjaardag papa en/of mama!! 
Onze peuters vinden het altijd een groot 
feest als hun papa of mama jarig is en 
daarom mogen ze natuurlijk een prachtig 
werkje maken voor deze speciale 
gelegenheid. 
Wilt u deze data tijdig aan de juffen 
doorgeven? Dan noteren wij het in de 
agenda en wordt u op uw verjaardag 
verrast met een mooi plakwerkje  van uw 
kind!!  
 
Speelgoed mee van thuis…… 
Wij begrijpen dat speelgoed meenemen 
van thuis natuurlijk heel leuk is. Als een 
peuter nog maar net gestart is, dan mag er 
altijd een knuffel mee. Dit proberen wij ook 
weer redelijk snel af te bouwen. Dan doen 
we samen met uw peuter de knuffel terug 
in de tas en leggen we ook uit dat het 
anders kwijt kan raken of zelfs kapot kan 
gaan. Dat zou niet leuk zijn!  
 
We zien steeds vaker dat er speelgoed 
wordt mee genomen van thuis om aan de 
juf te laten zien. Dat is prima en vinden wij 
erg leuk, maar willen wel aan u vragen om 
het speelgoed, bij het afscheid nemen, 
weer mee naar huis te nemen.   
 
Wij wensen u een fijne meivakantie!! 
           Team De Paddestoel 

        

 

http://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/

