Nieuwsbrief Juni 2014
Zo heel langzaam naderen wij alweer het einde van het schooljaar. Wat hebben we het weer fijn en
gezellig gehad met alle peuterkindjes. In de nieuwsbrief nog een aantal mededelingen voor de laatste
weken.
Vakantierooster 2013-2014 (regio noord)
Pinksteren
9 juni 2014
Zomervakantie
7 juli t/m 15 augustus 2014
Vakantierooster 2014-2015 (regio noord) (altijd handig om vast te noteren)
Wij volgen het vakantierooster van basisschool de Ploeg.
Eventuele geplande studiedagen worden niet allemaal door Ploegmaatjes gevolgd. Info volgt t.z.t.
Herfstvakantie, met een extra (studie-) dag
Maandag 13 oktober t/m maandag 20 oktober
Kerstvakantie
Vrijdag 19 december t/m vrijdag 2 januari
Voorjaarsvakantie, met een extra (studie-) dag
Vrijdag 20 februari t/m vrijdag 27 februari
Paasvakantie
Vrijdag 3 april t/m dinsdag 7 april
Koningsdag en Meivakantie
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
Hemelvaart
Donderdag 14 en vrijdag 15 mei
Pinksteren
Maandag 26 en dinsdag 27 mei
Zomervakantie
Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus.
Zomerslotfeestje
Woensdagmiddag 25 juni van 15.00 uur tot 16.30 uur hebben wij weer ons jaarlijks terugkerende
zomerslotfeestje.
Een gezellige middag met spelletjes, hapjes en een drankje.
Van 15.00 uur tot 16.30 uur gaan wij er weer een leuke middag van maken en vragen uw hulp om iets
lekkers mee te nemen voor deze middag. Altijd een groot succes!
T.z.t. zal er weer een intekenlijst komen waar u de hapjes kan noteren.
We rekenen op een grote opkomst. Neem gerust familie mee.
De middag zal in het teken staan van ons VVE thema “groenten en fruit”.

Bibliotheek
Dinsdag 20 mei hebben wij bezoek gehad van mevrouw Sil van Bibliotheek Laren/Huizen.
Zij heeft uitgebreid voorgelezen uit Rupsje Nooitgenoeg en nog een paar boekjes. Ook het kistje met
allemaal figuren uit voorleesboeken viel erg in de smaak bij de peuters. Reuze interessant.
Een dik half uur hebben de peuters lekker zitten luisteren maar ook vooral lekker meegedaan met
beantwoorden van vragen.
Wist u dat:
Tot en met 5 jaar kan uw kind gratis lid worden
en gebruik maken van de uitgebreide collectie jeugdboeken,
tijdschriften en dvd’s bij de bibliotheek
U kunt online lid worden via onze website
WWW.BIBLIOTHEEKHLB.NL of komt u langs bij de klantenservice
van een van onze vestigingen. Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs mee.
Bibliotheek Huizen
Plein 2000 - 1
1271 KK Huizen
Tel: 035-5257410

Bibliotheek Brinkhuis Laren
Brink 29
1251 KT Laren
tel:035-5382612

Binnenkort vindt u een welkomst informatiebrochure van de bibliothee in de kluisje van de kinderen.
Lijkt ons zeker de moeite waard om eens binnen te is wandelen bij de bibliotheek. Het is zo leuk.

Wachtlijst.
Een extra dag of een dag wijzigen na de zomervakantie……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.
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.
VVE Thema’s
Afgelopen weken hebben wij gewerkt met het thema “lente”.
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.
Thema voor de zomervakantie gaat over “groenten en fruit”.
We zijn druk bezig met het verschil tussen groenten en fruit, de pitjes, lekker of niet zo lekker en nog
veeeel meeer.
Van de administratie:
Zoals gebruikelijk worden de maanden juli en augustus bij u afgeboekt als 1 maand.
Rond 1 september zal dit bedrag van uw rekening geïnd worden.
Afscheid en welkom
De afgelopen weken hebben wij afscheid genomen van een aantal bekende Ploegmaatjes gezichten.
Ook voor de zomervakantie worden er nog een paar bekende peuters 4 jaar en gaan vertrekken naar
de basisschool.
Liz Falkenreck (kdv, daarna Binckhorst)
Sebastian van Wezel (Binckhorst),
Rogier v. Willigenburg (Ploeg),
Lieke Nagel (Ploeg)
Hamid Camera (Ploeg)
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier op jullie nieuwe school…..enehhhh kom nog eens langs!
Ook zijn er weer nieuwe peuters gestart vanaf mei.
Wij heten welkom:
Anne Pien Wickel
Rose Kremer
Henrik Ogomtsyan

Wij wensen jullie een super fijne tijd en heel veel plezier bij Ploegmaatjes.
Rest ons iedereen nog een paar gezellige zonnige schoolweken te wensen en dan vanaf maandag 7
juli te genieten van een fijne zomervakantie.
Wij hebben weer genoten van jullie en hopen elkaar weer te zien vanaf maandag 18 augustus.

Mirjam, Esther, Bea en Helma

