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Nieuwsbrief november 2015
En zo gaan we alweer langzaam richting het einde van 2015.
Met nog een paar leuke en gezellige feestjes maken we er een paar fijne
weken van.
Inmiddels is de Sint alweer in het land en gaan wij met de kinderen de
klas gezellig in de sfeer brengen.
In deze nieuwsbrief een aantal mededelingen rondom de komende feestdagen
Sinterklaasfeest
Vieren wij op donderdag 3 en vrijdag 4 december met de peuters.
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 4 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 woensdag 16 december voor alle kinderen van Ploegmaatjes.
De kinderen die normaal op woensdag komen spelen, zijn er gewoon de hele ochtend.
Voor de andere kinderen geldt dat zij samen met hun ouders, opa’s, oma’s, oppassen om
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. Er komt dan een intekenlijst bij de deur te hangen om jullie culinaire
uitspattingen te noteren.
Vrijdag 18 december (dag voor de kerstvakantie) zullen wij wel gesloten zijn, net zoals
de Ploeg.
Schoonmaakavond (agenda 2016)
Het nieuwe jaar gaan wij eens fris starten met een fijne schoonmaakavond.
Deze hebben we gepland op woensdag 13 januari 2016 vanaf 19.30
Noteert u hem vast in de agenda?
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VVE thema november/december
De herfst is nog niet voorbij maar wij zullen de komende weken extra aandacht besteden
aan Sint en Kerst (thema Feest)
Doel is om de woordenschat rond deze thema’s te verbreden.

Wij heten welkom bij Ploegmaatjes
Mouad
Tobias
Shahad
Lucas
en wensen jullie allemaal
een super fijne tijd bij ons.

Over een paar weekjes gaan ons ook weer een paar Ploegmaatjes verlaten naar de
basisschool. Tijd voor een volgende stap.
Wij nemen afscheid van
Felicie (obs de Ploeg)
Siem (obs de Ploeg)
Maria (obs de Ploeg)
Lily (Binckhorst)
Wat hebben we van jullie genoten en wensen jullie heel veel plezier in groep 1.
Komen jullie nog eens gezellig langs?
Vakantierooster 2015-2016 (regio noord)
PSZ Ploegmaatjes volgt het vakantierooster van basisschool OBS De Ploeg.
Op de studiedagen van OBS de Ploeg zijn wij zonder tegenbericht gewoon open.
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie,
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Vrijdag 18 december t/m vrijdag 1 januari 2016
Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 2016
Vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016
Maandag 26 april t/m vrijdag 6 mei 2016
Donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2016
Maandag 16 mei 2016
Maandag 18 juli t/m vrijdag 28 augustus 2016
Mirjam, Esther, Bea en Helma
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