Nieuwsbrief oktober 2014

Na een prachtige (na)zomer gaan wij langzaam over in de herfst. Altijd
een mooi jaargetijde om met de peuters te beleven. Veel te zien, veel
om over te praten en te knutselen. Onze thematafel wordt weer
omgetoverd naar de herfst.
In deze nieuwsbrief willen wij u graag weer attent maken op een aantal
belangrijke/leuke/interessante zaken.

Vernieuwde website
Door meester Marc Lenten van OBS De Ploeg is er heel hard gewerkt aan het maken van
een geheel nieuwe Ploegmaatjes website. Wij zijn hier erg blij mee en het ziet erg mooi
uit.
Veel informatie over ons kunt u dus vinden op: www.ploegmaatjes.nl
Ploegmaatjes op facebook en twitter
Ja, ja echt waar!
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?
Wilt u uw kindje een “eenmalige” extra ochtend 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.
OBS De Ploeg
Wilt u uw kind opgeven voor Basisschool OBS De Ploeg, vergeet dan niet om tijdig in te
schrijven. 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.

Meenemen van eigen speelgoed
Heel leuk natuurlijk om eigen speelgoed mee te nemen naar Ploegmaatjes, maar het
gebeurt ook dat we het na afloop van een ochtend niet meer zo snel terug vinden. Dat is
natuurlijk niet fijn. 
Wij raden aan om de eigen spullen thuis te laten. We hebben op de speelzaal genoeg om
mee te spelen en het voorkomt drama’s van kwijtraken en kapot gaan.
Toch iets laten zien, dat mag natuurlijk altijd! Maar daarna graag weer mee naar huis
nemen hoor.
Schoolfotograaf
Inmiddels is iedereen voorzien van een kaartje met inlogcode om de leuke serie van jullie
peuter te bekijken. Wij hebben als juffen genoten van de manier waarop bijna alle
Ploegmaatjes op de foto zijn gegaan. Als echte fotomodellen werd de leukste lach
tevoorschijn getoverd ondanks dat het toch wel heel erg spannend was voor sommige
Ploegmaatjes.

Vakantierooster 2014-2015 (regio noord)
Wij volgen het vakantierooster van basisschool OBS De Ploeg.
Herfstvakantie
Maandag 13 oktober t/m vrijdag 17 oktober
Kerstvakantie
Vrijdag 19 december t/m vrijdag 2 januari
Voorjaarsvakantie,
Maandag 23 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.

Afscheid en welkom
De afgelopen weken hebben wij afscheid genomen van een aantal bekende
Ploegmaatjes.
Gelukkig zien wij een groot aantal hiervan nog dagelijks vrolijk rondhuppelen bij de
kleuters van OBS De Ploeg.
Ook voor de herfstvakantie nemen wij afscheid van wel 5 peuters.
Fiene Roest (OBS De Ploeg)
Rocco Coronel (OBS De Ploeg)
Henri Ogomtsyan (OBS De Ploeg)
Roan de Jager (OBS De Ploeg)
Marijn Calis (OBS De Ploeg)
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier op jullie nieuwe school…..enehhhh kom nog
eens langs of zwaai gezellig voor het raam.

Gelukkig kunnen wij ook weer een aantal nieuwe Ploegmaatjes verwelkomen:
Susanna Ogomtsyan
Sep van Houten
Sophia Panayotopoulos
Sofie Brakkee
Kate Looman
Yenthe Mulders
Felicie van Os
Anne van Delft
Wij wensen jullie een super fijne tijd en heel veel plezier bij Ploegmaatjes.

Rest ons iedereen een fijne herfstvakantie te wensen met hopelijk nog wat prachtige
najaarsdagen.
Maandag 20 oktober zijn wij er weer.
OBS De Ploeg heeft dan een studiedag maar wij zijn gewoon open hoor!

Mirjam, Esther, Bea en Helma

