Nieuwsbrief november 2013
Vakantierooster 2013-2014 (regio noord)
Kerstvakantie
20 december 2013 t/m 3 januari 2014
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2014
Pasen (tweede Paasdag) 18 april 2014 t/m 21 april 2014 (aansluitend meivakantie!)
Meivakantie
22 april t/m 5 mei 2014
Hemelvaart
29 mei t/m 30 mei 2014
Pinksteren
9 juni 2014
Zomervakantie
7 juli t/m 15 augustus 2014
Nieuw
U heeft het vast gezien…..onze mooie nieuwe keuken…..met hoog en laag water.
Wij zijn er erg blij mee en wat is het een opgeruimd hoekje geworden.
Buiten en binnen hebben wij ook wat nieuw speelgoed. Fiets en stepjes voor buiten en een mooie
garage voor binnen. Ook een echt droogrek met strijkplank mag natuurlijk niet ontbreken.
De fantasie wordt goed gebruikt door de peuters.
GGD-inspectie
In september hebben wij weer een GGD-inspectie gehad en zijn weer goedgekeurd als
peuterspeelzaal. Het inspectierapport ligt ter inzage op de peuterspeelzaal.

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. Alle
dagen zijn gevuld met 16 peuters.
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.
Sinterklaas en Kerst
Woensdag 4 en donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op Ploegmaatjes! Komt uw
kind niet op één van deze dagen naar de peuterspeelzaal, dan kan hij/zij één van deze dagen komen
om het feest mee te vieren. De Sint en zijn pieten zullen niet in eigen persoon langs komen bij ons,
het hele feest is vaak al spannend genoeg voor de peuters en sommigen vinden het best een beetje
eng om Sint en zijn pieten in levende lijve te zien. Op 5 december komt Sint wel een bezoekje
brengen aan de Ploeg. Wij zullen niet met de kinderen buiten bij de ontvangst van Sinterklaas
aanwezig zijn maar als u dat zelf met u kind wilt doen, dan kan dat natuurlijk.
Wij zullen die ochtend lekker knutselen, pieten-gymmen, pepernoten eten en een klein cadeautje
ontvangen!
Kerst vieren wij op donderdag 19 december voor alle kinderen van Ploegmaatjes. De kinderen die
normaal op donderdag komen spelen, zijn er gewoon de hele ochtend. Voor de andere kinderen geldt
dat zij samen met hun ouders/begeleiders vanaf 11.00 uur welkom zijn voor een gezellig samenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje. Te zijner tijd zullen we u vragen om iets lekkers te
maken voor deze kerstviering.
Vrijdag 20 december (dag voor de kerstvakantie) zullen wij wel gesloten zijn, net zoals de Ploeg.

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.
Dan nog uw aandacht voor wat goedbedoelde adviezen:
Schommelen en glijden op het kleuterplein.
Wij willen u erop attenderen dat het kleuterplein waar wij op spelen om 12.00 uur leeg moet zijn voor
de overblijfkinderen van de Ploeg. Het is voor de overblijfmoeders erg onoverzichtelijk als er ook nog
Ploegmaatjes met ouders rondlopen.
Nog even schommelen of glijden is geen probleem maar kom dan om 11.45 uw kind ophalen zodat
het nog even kan schommelen onder uw begeleiding.
12.00 uur graag het plein verlaten hebben. (gezamenlijke info met de Ploeg)
Getverderrie
Helaas is er onlangs een kind in een flinke hondendr…gestapt. Wij willen u nogmaals met
klem verzoeken om geen honden op het plein mee te nemen. Naast het feit dat sommige
mensen echt geen hondenvriend zijn, kan dit het gevolg zijn. Wij rekenen op uw
medewerking.
Toch een hond mee, dan graag aanlijnen en aan een fietsenrek vastbinden.
Geen loslopende honden rondom de schooldeuren. (gezamenlijke info met de Ploeg)
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.
Drinkbekers
Ze kunnen het echt……drinken uit een drinkbeker of pakje.
Vaak draaien wij de dop van de speenflessen, tuitbekers etc.
Zonder knoeien drinken de peuters hun beker beter leeg.
Administratie Ploegmaatjes
De contact gegevens van de Ploegmaatjes administratie gaan wijzigen.
U hoort zo spoedig mogelijk de nieuwe gegevens in een aparte email.
Druk bezig met de overdracht.
VVE Thema’s
Herfst…het kan u niet ontgaan zijn……altijd een fijn thema om mee te werken.
Verdere thema’s binnen het VVE traject komend schooljaar zijn fruit, gezond eten, lichaam, lente en
huisdieren.
Sint en kerst komen natuurlijk aan bod.

Afscheid en welkom
De afgelopen weken hebben wij afscheid genomen van een aantal bekende Ploegmaatjes gezichten.
Wiebe Vennema (Ploeg),
Luca vd Brink (Montessori),
Jools de Boer (Ploeg)
Manu Suijkerbuijk gaat ook al snel naar de Ploeg.
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 na de zomervakantie of gaan binnenkort starten.
Wij heten welkom:
Liz Falkenreck
Puck Hamel
Jack Berentzen

Boris Teijgeler
Liam Kuijer
Marijn Calis

Mike den Ouden
Alexander Lamberti
Meriam Jassam Al-Abdullah

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

Mirjam, Esther, Bea en Helma

