nieuwsbrief oktober 2019
Alweer twee maanden onderweg in het nieuwe
schooljaar, de herfst is alweer goed ingetreden.
Zowel buiten, met af en toe een lekkere bui regen,
als binnen met heerlijke knutsel werken rond dit
creatieve thema.

Agenda:
oktober:
ma 21 t/m vr 25 Herfstvakantie
ma 28 studiedag voor de Ploeg, PLOEGMAATJES IS OPEN
november
16 Landelijke Sintintocht Apeldoorn
23 Sintintocht in Laren
December (uitgebreide info volgt later)
4 en 5 Sint ochtend bij Ploegmaatjes
19 Kerstdiner
20 Start kerstvakantie
Beleidsplannen, inspectierapporten en andere info
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van beleidsplannen,
inspectierapporten van de GGD en andere zaken die van belang zijn.
Deze zijn terug te vinden op de website, www.ploegmaatjes.nl of kunt u vinden bij
documenten in Social Schools. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, laat het weten aan
ons.

Thema’s VVE
Na de zomervakantie zijn wij gestart met het thema “lichaam”.
Woorden, Liedjes, boekjes, filmpjes, spelletjes, knutsels met dit
thema zijn voorbij gekomen.
Dit alles met als doel de woordenschat van de peuter te
vergroten.
Perfect liedje hierbij is natuurlijk….hoofd, schouders, knie en
teen.

Zoals al goed te zien is op de groep zijn wij inmiddels gestart met thema “Herfst”
Wij proberen u op de hoogte te houden van de activiteiten welke wij gaan doen.
Zodat u thuis ook kan oefenen.

Stage
Voor wie haar nog niet heeft gezien en voor wie haar al wel kent, Pien loopt (nog) stage bij
Ploegmaatjes. Pien is 17 jaar en zit op de Gooische Praktijk school in Hilversum. Bij
Ploegmaatjes doet zij leuke ervaringen op en ze geniet volop van het spelen en verzorgen
van de peuters.
Ze heeft leuk contact met de peuters en zij en wij vinden het gezellig dat Pien ons mag en
kan ondersteunen bij onze dagelijkse werkzaamheden. Gezellig dat je er bent Pien.

Welkom
Vanaf September zijn de volgende peuters bij Ploegmaatjes gestart:
Isabelle
Tess
Joppe
Mason
Sham
Jousef
Mariam
Lamek
Vince
Sammie
Noah
Lana
Inmiddels al veel speelplezier uurtjes gehad bij Ploegmaatjes en we zijn blij dat jullie er zijn.
“Huishoudelijke” mededelingen
Social Schools,
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die
toestemming hebben gekregen van Ploegmaatjes, kunnen in de
omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groep van hun
kinderen. Wij werken al een tijdje met dit platform, plaatsen foto’s zodat
u kan zien wat we doen, zetten er snelle mededelingen op, documenten
en de agenda.
Wij zorgen ervoor dat u een e mail ontvangt met een activatie bericht. Er is ook een app
voor op uw mobiel zodat u niets hoeft te missen.
Vragen hierover of nog geen activatiemail ontvangen? Kom gerust naar ons toe.

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 juffen aan de telefoon krijgen.
Email mag naar Ploegmaatjes@gmail.com. De mail wordt geregeld gelezen.

Hulp gevraagd/luiers
Wij vragen uw hulp met het snel laten verlopen van het verschonen van de luiers.
Gaat uw peuter nog niet naar het toilet, dan graag een gewone luier aan en geen
luierbroekje. Dit kost heel veel tijd om schoenen, broek, maillot/legging uit te trekken
etc.
Is uw kind bezig met zindelijkheidstraining dan werken wij graag mee en dan zou het fijn
zijn als uw kind een luierbroekje gebruikt en geen rompertje erover heen aan heeft.
Soms is een kind er echt nog niet aan toe (op school). Wat thuis wel lukt gaat op school
dan nog niet. We geven het dan even de tijd om de training op school later weer op te
pakken.
Eenmalige EXTRA ochtend?
In het geval u uw peuter “eenmalig” een extra ochtend wilt laten spelen bij ons, dan kan
dat in overleg met de juffen en/of stuur een berichtje naar ploegmaatjes@gmail.com
De kosten voor een extra ochtend bedragen €20,- en deze dienen contant voldaan te
worden bij het brengen van uw peuter.
Ruilen van ochtend is helaas niet mogelijk.

Vakantierooster 2019-2020
Vakantie

eerste vakantiedag

laatste vakantiedag

Herfstvakantie

van

ma 21 oktober 2019

t/m

vr 25 oktober 2019

Kerstvakantie

van

vr 20 december 2019

t/m

vr 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie van

ma 17 februari 2020

t/m

vr 21 februari 2020

Paasvakantie

van

vr 10 april 2020

t/m

ma 13 april 2020

Meivakantie

van

di 20 april 2020

t/m

di 05 mei 2020

Hemelvaart

van

do 21 mei 2020

t/m

vr 22 mei 2020

Pinksteren

van

ma 1 juni 2020

t/m

ma 1 juni 2020

Zomervakantie

van

ma 6 juli 2020

t/m

vr 14 augustus 2020

Studiedagen van de Ploeg is Ploegmaatjes gewoon open.
enige uitzondering is vrijdag 20 december 2019

Nog even leuk voor de herfstvakantie….een dansje met….een druppel.
De Peuters vinden dit super leuk om te doen, benieuwd wie het gaat dansen als ze de
melodie horen.

https://www.youtube.com/watch?v=lw5LR3HSaQE
UITVOERING: (bij elke wisseling van tempo een andere beweging)
De weg die druppel aflegt: - Het hoofd, maak een draaiende beweging. - De druppel springt van
het ene oor naar het andere. - De druppel springt van de ene schouder naar de andere. - De
druppel springt van de ene hand naar de andere. - De druppel rolt in de navel, draaibeweging
met de heupen. - Gooi de druppel omhoog, deze belandt via de rug op de billen. - De druppel
wordt weer in de lucht geslingerd en belandt op de knieën, voeten, tenen. - Als laatste laten we
met z’n allen de druppel in het putje glijden.

