nieuwsbrief oktober 2017
We zijn al bijna  een goede maand bezig in het nieuwe schooljaar en wat hebben we een fijne start
gemaakt. Alle nieuwe peuters snel gewend en de oudere peuters hun plekjes weer gevonden op de
groep. Nu wordt het de hoogste tijd voor een aantal mededelingen.
voor de agenda:
Herfstvakantie:  maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober. Ploegmaatjes is dan gesloten.
Ouderavond: dinsdag 10 oktober aanvang 20.00 uur
Schoonmaakavond: donderdag 19 oktober aanvang 20.00 uur
Vergadering Oudercommissie: 12 december
Kerstdiner: donderdag 21 december aanvang 17.30
5 oktober
Wij krijgen veel vragen of wij donderdag 5 oktober (stakingsdag basisonderwijs) gesloten zijn.
Ploegmaatjes is gewoon open. Wij hebben een andere CAO dan het  basisonderwijs.
Oudercommissie en ouderavond
De oudercommissie van Ploegmaatjes stelt zichzelf voor in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Ploegmaatjes is  blij met deze meedenkende en adviserende  commissie.
Uitnodiging ouderavond
Dinsdag 10 oktober op basisschool de Ploeg
19.45 inloop met koffie/thee
20.00 start met presentatie van Logopediste Diewertje Manten
20.25 Algemene zaken over Ploegmaatjes  door het team
+/- 21.00 afsluiting
Wij hopen op een gezellige ouderavond met een hoge opkomst.
Graag even aanmelden via ploegmaatjes@gmail.com
Schoonmaakavond
Tijd om een gezellige informele schoonmaakavond te houden binnen het ploegmaatjes lokaal.
Even alle hoeken, gaten, meubilair en keuken opfrissen.
Het speelgoed wat thuis schoongemaakt kan worden zetten wij bij de garderobe neer in de week van
19 oktober. Graag vragen wij uw hulp om thuis wat speelgoed op te frissen. Dat scheelt weer voor
andere zaken op de avond zelf.
Luiers
Geen probleem als uw peuter nog niet zindelijk is, maar wilt u er voor zorgen dat er een luier in de
tas zit zodat wij niet mis grijpen  tijdens de verschoonronde.
Dank voor de medewerking.

Traktaties bij verjaardagen
Wat is het een feestje om je 3e en 4e verjaardag te mogen vieren bij Ploegmaatjes.
Wij willen graag een advies geven wat betreft de traktaties. Snoep in wat voor soort of
maat willen wij liever niet. Er zijn zoveel andere soorten traktaties te vinden en het
hoeft echt niet groot en vooral veel te zijn. Denk aan een doosje rozijntjes, worst of
kaas, fruit, cake-je, popcorn.
Ook zien wij een trend ontstaan wat betreft de uitdeelzakjes. Geregeld moeten wij
toch even nakijken of het wel voor de leeftijd geschikt is. Wij willen en kunnen hier
geen verantwoording voor nemen. Een lege ballon in een uitdeelzakje kan al levensgevaarlijk zijn
omdat de peuters niet weten hoe de ballon opgeblazen moet worden en de ballon makkelijk in de
keel kan schieten met alle gevolgen van dien.
Misschien kunnen wij met u afspreken dat  als uw kind afscheid neemt van de speelzaal met 4 jaar
een “gezond en veilig” uitdeelzakje gegeven kan worden. Bij 3 jaar liefst een “gewone gezonde”
traktatie zonder een gevuld uitdeelzakje.
Social Schools
Misschien heeft u er al eens van gehoord………. Het communicatieplatform Social Schools. Social
Schools is een combinatie van WhatsApp en Facebook en speciaal bedoeld om de communicatie
tussen ouders en school zo makkelijk en snel mogelijk te maken.
Dit alles vind natuurlijk plaats in een beveiligde afgesloten omgeving, waar alleen ouders van
Ploegmaatjes in kunnen.
Binnenkort ontvangt u van ons inlogcodes voor de app die hierbij hoort. De app is gratis te
downloaden in de app-store en te vinden onder...inderdaad...Social Schools. Als wij zover zijn om
hiermee te gaan werken hoort u het direct
Op termijn sturen wij via deze manier peuteropvang Ploegmaatjes gerelateerde zaken naar u toe.
Extra vaste ochtend of een losse ochtend?
Wij hebben nog een aantal plekjes vrij op bijna alle ochtenden van de week.
Graag nog een vaste extra speelochtend? Neem dan snel contact op via ploegmaatjes@gmail.com en
geef uw wensen snel door.
Een losse ochtend afnemen kan ook na overleg met de juffen. De kosten voor een extra ochtend zijn
€20,-.  Ruilen van ochtend is niet mogelijk.
Vertrekkende peuters
Theun Garretsen (Binckhorst)
Juna Bouwman (Binckhorst
Wij wensen jullie heel veel succes op de nieuwe school en dank jullie wel voor de gezellige tijd bij
Ploegmaatjes. Wij gaan jullie zeker missen hoor.

Welkom
Na de zomervakantie zijn er nieuwe Ploegmaatjes gestart.
Wij heten welkom:
Anthonie Manten
Juna Bouwman
Daisy Jong
Maxe Jong
Bodie Smeets
Bowie Reneman
Hamza Touizni
Yassin el Hassani
Heel veel plezier en een fijne tijd bij Ploegmaatjes.
Vakantierooster 2017-2018
Voor komend schooljaar volgen wij  het vakantierooster van obs De Ploeg.
Altijd handig om te weten.

Geniet van de aankomende herfst.
Met vriendelijke groet,
Esther, Bea , Helma

