Nieuwsbrief Februari 2014
Vakantierooster 2013-2014 (regio noord)
Voorjaarsvakantie
Pasen (tweede Paasdag)
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

24 februari t/m 28 februari 2014
18 april 2014 t/m 21 april 2014 (aansluitend meivakantie!)
22 april t/m 5 mei 2014
29 mei t/m 30 mei 2014
9 juni 2014
7 juli t/m 15 augustus 2014

Wachtlijst.
Een extra dag of een dag wijzigen……geef dit bijtijds aan zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen
en tijdig in de planning mee kunnen nemen.
Woensdag en vrijdag zijn erg populair dus dit kan even duren voordat daar een plekje vrij komt.
Op de maandag op dit moment nog 2 plekjes vrij……interesse, reageer snel.
Wilt u een “eenmalige” extra dag, dat kan in overleg met de leidsters en alleen als er plek is op de
gewenste dag. Kosten extra ochtend €10,- (woensdag €12,50) contant betalen.
Telefoonnummer Ploegmaatjes
Voor de zekerheid………. hoe kunt u telefonisch Ploegmaatjes bereiken
U belt naar het nummer van de basisschool de Ploeg 035 - 533 43 55
U kunt hier uw boodschap doorgeven aan de administratie of desgewenst 1 van de leidsters aan de
telefoon krijgen.
Breng /ophaaltijd/ingang
Wilt u bij voorkeur de ingang aan de zijkant van het plein gebruiken. Dat is onze ingang en dan hoeft u
ook niet aan te bellen als de voordeur gesloten is
Wij willen nog even de breng en ophaaltijden onder de aandacht brengen.
Brengen graag van 8.30 tot 09.00 uur zodat daarna met het dagprogramma begonnen kan worden.

De ophaaltijd is tussen 11.45 en 12.00 uur op ma-di-do-vr. Op woensdag tussen 12.15 en 12.30 uur.
Mocht het een keer voorkomen dat u wat later bent, dan graag een telefoontje.
Dank voor uw medewerking.

Tips:
Sloffen
Met het natte weer is het begrijpelijk dat de peuters lekker hun kaplaarsjes aanhebben.
Wij raden het echter af om ze hier de hele ochtend op te laten lopen. Neem lekker slofjes mee om
binnen op te lopen en spelen.
Traktaties
Altijd gezellig onze Ploegmaat feestjes. Traktaties horen daar natuurlijk bij.
Tip: Maak het niet te dol aan hoeveelheid en hou het een beetje gezond.
Een doosje rozijntjes kan al een feest zijn.
Buitenspelen
Van buitenspelen word je niet ziek.
Even lekker in de frisse lucht i.p.v. binnen tussen de kuchjes en snottenbellen kan geen kwaad.
Wij zijn druk bezig met “iets” leuks voor op ons peuterpleintje en hopen u daar binnenkort meer over te
vertellen. Spannend he!
Verder raden we u aan om niet de mooiste schoenen of kleding aan te doen bij uw peuter.
Vooral met buitenspelen kan het nog wel eens wat vies worden.
We kunnen niet garanderen dat alles mooi blijft.

Fruit
De peuters genieten elke dag weer van het lekkere gezonde bordje fruit tijdens de eet en drink kring.
Fijn dat iedereen zo trouw een stukje fruit meeneemt, daar zijn wij best trots op.
Wij begrijpen heel goed dat er ook wel eens een banaan, peer of appel als laatste uw fruitschaal thuis
verlaat die er wellicht al iets te lang ligt. U begrijp dat er met een zwarte banaan, overrijpe peer of
verschrompelde appel niet zoveel uit te delen valt en wij dit dan ook niet gebruiken.
Heeft u een keer geen stukje “vers” fruit voor handen…..geen probleem hoor, dat kan gebeuren.
VVE Thema’s
Afgelopen weken hebben wij gewerkt met het thema “mijn lichaam”.
Dolle pret met liedjes, knutsels, boekjes en spelletjes.
Bent u geïnteresseerd in dit of andere thema’s dan kunt u gerust eens een kijkje nemen in de
Peuterplein thema map.
Volgend thema zal “de Lente” zijn.
Wij hopen niet alleen bij ons in de klas maar ook buiten.
Verdere thema’s binnen het VVE traject komend schooljaar zijn fruit, gezond eten en huisdieren.

Schoonmaak/poets avond
De hoogste tijd om weer eens een frisse tornado door Ploegmaatjes te laten waaien en alle hoeken
weer eens goed te poetsen.
Komt u ook helpen:
Woensdagavond 5 maart vanaf 19.30 uur zijn wij aanwezig.
Iets mee naar huis nemen om schoon te maken……dat mag ook hoor.

Afscheid en welkom
De afgelopen weken hebben wij afscheid genomen van een aantal bekende Ploegmaatjes gezichten.
Noa van Proijen (de Binckhorst)
Thijs Aaten (Ploeg),
Tuur vd Meent (Ploeg),
Tim Willard (Ploeg)
Puck Andriesse (Ploeg) gaat ook al heel snel.
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier in jullie nieuwe klasjes…..enehhhh kom nog eens langs!
Ook zijn er weer een aantal nieuwe peuters gestart vanaf januari of gaan binnenkort starten.
Wij heten welkom:
Maria vd Meent
Siem vd Meent

Auden Numan
Lily van Prooijen

Jolie Ann Anzola
Sefouan Azzahhafi

Finn van Look
Sabrina Ali Hussein

Wij wensen jullie een super fijne tijd en heel veel plezier bij Ploegmaatjes.

Rest ons iedereen een fijne voorjaarsvakantie te wensen. Laat maar komen die zon!
Vanaf maandag 3 maart zijn wij allen weer uitgerust en vol energie aanwezig bij Ploegmaatjes

Mirjam, Esther, Bea en Helma

