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Nieuwsbrief oktober 2016

Alweer paar weken onderweg in het nieuwe schooljaar. We zijn goed
gestart en blij alle vertrouwde Ploegmaatjes weer te zien, maar wat zijn we
ook trots op al onze nieuwe Ploegmaatjes. Het is natuurlijk best even
wennen maar inmiddels kunnen we melden dat
het gewoon super gaat met iedereen.
Dan nu alweer Herfstvakantie
van maandag 17 t/m vr 21 oktober.
In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar een paar mededelingen.

Ploegmaatjes op facebook en twitter
Hier laten wij zo nu en dan eens berichtjes achter
of laten wij foto’s zien
van de speelochtenden.
Privacy van onze peuters nemen wij altijd in acht bij het plaatsen van de foto’s e.d.
Neem eens een kijkje op
 www.facebook.com/ploegmaatjes en/of
 www.twitter.com/ploegmaatjes
Wachtlijst
Wilt u een extra ochtend of een ochtend 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 het kan even duren voordat daar een plekje
vrij komt.
Eenmalige EXTRA ochtend?
In het geval u uw kindje “eenmalig” een extra ochtend wilt laten spelen bij ons, dan kan
dat in overleg met de leidsters en alleen als er een plekje is op de gewenste dag.
De kosten voor een extra ochtend bedragen €10,- (woensdag €12,50) en deze dienen
contant voldaan te worden bij het brengen van uw peuter. Helaas moeten wij iets
strenger worden… te vaak moeten wij achter het geld van de extra ochtend aan gaan.
Dat mag toch niet de bedoeling zijn van onze extra service. 
Ruilen van ochtend is helaas niet mogelijk.
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OBS De Ploeg
Vergeet niet uw kind tijdig op te geven voor
Basisschool OBS De Ploeg indien gewenst! De
basisschool die aan onze Peuterspeelzaal grenst, is
erg populair en tijdig aanmelden is dus raadzaam.
U kunt een inschrijfformulier downloaden van de
site (www.obsdeploeg.nl) of afhalen bij de administratie van de school. Een vrijblijvende
rondleiding door de directeur, Ruud Philips, is natuurlijk ook altijd mogelijk. Kijk ook eens
op www.facebook.com/OBSDePloegLaren en www.twitter.com/obsdeploeg en krijg een
beeld van wat er zoal gebeurt binnen en buiten deze leuke school.
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
en indien mogelijk 1 van de leidsters aan de telefoon krijgen.
10 uurtje
Soms is het een zoekplaatjes bij wie welk pakje of drinkbeker hoort. Graag zien wij een
naam op de beker of pakje staan om wisselingen te voorkomen. Een stift hebben wij ook.
Wij zijn blij dat iedereen altijd fruit bij zich heeft. Er wordt goed gegeten door de
Ploegmaatjes!
1 stukje fruit is voldoende om mee te nemen en is onze fruitschaal best wel vol voor
onze 16 peuters.

Sloffen
Met het natte weer dat vast wel een keer in aankomst is, is het begrijpelijk dat de
peuters lekker hun kaplaarsjes aan hebben.
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.
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Breng /ophaaltijd/ingang
Wilt u a.u.b. 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 van de school gesloten is.
De deuren en alle toegangshekken gaan om 9.00 uur in het slot. Iets later
….dan graag aanbellen bij de kleuteringang.
Wij willen nog even de breng- en ophaaltijden onder de aandacht brengen
Brengen graag tussen 8.30 en 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. Voor de jongste kan de woensdag wel eens te
lang zijn. In overleg dan graag wat eerder ophalen.
Mocht het een keer voorkomen dat u wat later bent, dan graag een telefoontje.
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 OBS 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.
Uiterlijk 12.00 uur dus graag het plein verlaten.
Traktaties
Altijd gezellig onze Ploegmaat feestjes. Traktaties horen daar natuurlijk bij.
Tip: Maak het niet te dol aan hoeveelheid en houd het een beetje gezond.
Een doosje rozijntjes kan al een feest zijn.
Ook met het oog op peuters met allergie is het fijn om de traktaties een beetje gezond te
houden.
Samenspelen…….ontwikkeling
We krijgen geregeld vragen aan het eind van de ochtend of zoon of dochter nog heeft
samengespeeld met een andere peuter.
Hieronder een stukje uitleg over deze ontwikkeling.
Rond het 2e jaar raakt het kind wel geïnteresseerd in wat de andere doen maar is nog
wel op zich zelf gericht. Jonge peuters kunnen heel goed naast elkaar spelen en daarbij
wat aandacht aan elkaar schenken maar het blijft “naast” elkaar spelen. Ieder zijn eigen
spel. Peuters die naast elkaar spelen observeren en imiteren elkaar en leren hier veel
van.
Rond het derde jaar komen de eerste voorzichtige stappen naar het betrekken van
andere kinderen bij het spel. Bij driejarige ontstaat vooral samenspel wanneer twee
kinderen toevallig met hetzelfde willen spelen. Het is meer de activiteit waardoor de
kinderen elkaar vinden dan het vinden van elkaar en dan samen iets gaan doen. Op
oudere leeftijd zien we dat kinderen eerst een vriendje kiezen en dan samen met het
vriendje verzinnen wat ze gaan doen. Voor kinderen van drie is dit samen spelen nog wel
heel moeilijk en het gaat dan ook vaak gepaard met conflicten. Peuters van drie vinden
het nog heel moeilijk om speelgoed te delen en helemaal moeilijk om het eigen spel aan
te passen aan de wensen van het andere kind.
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Wij heten welkom bij Ploegmaatjes
Jazz
Dax
Melle
Taim
Florens
Jasmijn
Victoria
Adia
Sefario
Jamie
en wensen jullie allemaal een super fijne tijd bij ons.
een paar Ploegmaatjes hebben ons inmiddels, of gaan ons eerdaags verlaten om een
volgende grote stap te nemen……De basisschool.
Wij nemen afscheid van
Cas (verhuisd)
Ward (Elckerlyc Hilversum)
Lucas (obs de Ploeg)
Eleni (obs de Ploeg)
Andreas (obs de Ploeg)
Lauren (obs de Ploeg)
Maxime (obs de Ploeg)
Shahad (obs de Ploeg)
Wat hebben we van jullie genoten en wensen jullie heel veel plezier in groep 1.
Komen jullie nog eens gezellig langs?
VVE thema
Nu alle Ploegmaatjes weer een beetje gewend zijn zo na de vakantie zijn wij met het
thema FAMILIE gestart. Ook hebben wij het i.v.m. de
Kinderboekenweek over OPA en OMA gesproken en
geknutseld.
We zijn al druk aan het oefenen met versjes, liedjes en ook
de nodige boekjes mogen niet ontbreken.
Leuk dat sommige Ploegmaatjes al een familiefoto en
opa/oma foto hebben meegenomen. De familiefoto wordt in
het zelf geknutselde huisje geplakt.
Nog niet gedaan, dan zien we jullie foto graag tegemoet.
Natuurlijk mag ook thema over de HERFST niet ontbreken.
Altijd een fijn jaargetijden om over te praten, te zingen en te
knutselen.
Doel is om de woordenschat rond deze thema’s te
verbreden.
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Eerste algemene oudervergadering
13 september jl heeft Ploegmaatjes haar eerste algemene oudervergadering verzorgd.
Met een gezellige opkomst aan ouders, (dank voor jullie positieve aanwezigheid), hebben
wij gesproken over een “ochtend bij Ploegmaatjes” , activiteiten door het schooljaar heen
en vanuit het bestuur een praatje over de overgang van speelzaal naar opvang en de
daarbij horende wijzigingen in de speelgelden en aanvraag kinderopvangtoeslag.
Begin 2017 zal er weer een oudervergadering plaatsvinden met nieuwe onderwerpen.
Vakantierooster 2016-2017 (regio noord)
Wij volgen het vakantierooster van basisschool de Ploeg.
Geplande studiedagen van basisschool de Ploeg worden niet door Ploegmaatjes gevolgd.
Let op vrijdag 23 december 2016 is een opruimdag voor Ploegmaatjes en zijn wij
gesloten.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016
Vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari 2017
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2017
Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Maandag 24 juli t/m 3 september 2017

Esther, Bea en Helma

Peuterspeelzaal
Ploegmaatjes
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