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Peuter & Co 
Belangrijk nieuws over de harmonisatie en 
de veranderingen in de peuteropvang 
vindt u op de website van Peuter&Co. 
www.peuterenco.nl/nieuwsbrief 
 

Lekker fitweek 
Van 4 tot 8 april is het lekker fit week. De 
Kameleon en Peuter&Co zijn lekker fit 
locaties en besteden daarom in deze week 
extra aandacht aan bewegen en een 
gezonde levensstijl. 
Op dinsdagochtend beginnen we met een 
beweegactiviteit voor kinderen en ouders 
aan de Fazantstraat. 
Op woensdag hebben de peuters gymles 
in ons eigen speellokaal. 
Op vrijdagochtend hebben de kinderen 
gymles in de grote gymzaal aan de 
Carnissedreef . Samen met de kleuters van 
groep 1/2a. De ouders mogen meedoen. 
Het is de bedoeling dat u 8 april om 8.30 
uur zelf naar deze gymzaal toe gaat! De les 
duurt 45 minuten.  
 

Gefeliciteerd 
Sam wordt deze maand 4 jaar. 
Gefeliciteerd! We wensen hem veel 
plezier in groep 1. 
 

Muziekles voor ouder en kind  
Op dinsdagochtend 12 april gaan we 
samen muziek maken en liedjes zingen 
met de kinderen.  
De muziekles wordt gegeven n.a.v. de 
Week van het Jonge Kind en het thema is : 
Spelen is meer dan spelen.  
Zingend leren de kinderen de taal sneller 
en samen op muziekinstrumenten spelen 
geeft veel plezier en saamhorigheid.  
Deze muziekles gaan we trommelen!! en 
duurt tot 9.30 uur. Anja Leeuwenburg 
werkt in groep 1/2 E en is 

daarnaast muziekdocente voor jonge 
kinderen.  
 

Fijn als alle kinderen en 
hun ouders/verzorgers aanwezig kunnen 
zijn!  
  

                
 
Opvoeden en grenzen stellen 
Peuters opvoeden is leuk en uitdagend. 
Soms kan je echter wel wat advies 
gebruiken en daar bieden wij steun bij op 
dinsdag 19 april. Met hulp van 
medewerksters van bureau Frontline is er 
een voorlichtingsbijeenkomst aan de 
Fazantstraat. Deze begint om 8.40 uur. 
 

EHBO cursus 
Op donderdag 21 april is er een cursus 
EHBO voor ouders met jonge kinderen. 
De cursus wordt gehouden op school en is 
gratis. De cursus begint om 8.45uur en 
duurt tot ongeveer 11.15 uur. U dient zich 
op te geven bij Adrie. Er is een beperkt 
aantal plaatsen! Kinderopvang is mogelijk. 
 

Meivakantie 
Door een studiedag van de leidsters begint 
voor de kinderen van de groepen Nul de 
vakantie op 22 april. 
 

Agenda april 2016 
 4-8  lekker fit week. (Zie tekst hierboven)  
12-4 muziekles 
19-4 voorlichting opvoeden en grenzen   
23-4 kledingruilbeurs Carnissedreef 15u.    
22-4 studiedag leidsters-  kinderen vrij 
25-4 t/m 6-5 meivakantie 
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S 
Schooidige samenleving gebeurt het ontdekken 

van de wereld steeds vaker virtueel: televisie, 
computergames, tablets en smartphones. 

En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond 

dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van 

kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten 

we het spelen in de natuur op de agenda. Omdat 

het leerzaam en leuk is! Sluit je daarom aan en 

organiseer je eigen ModderDag. 

Vies worden mag op ModderDag! 

aar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de 

natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen 

over het water 

En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond 

dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van 

kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten 

we het spelen in de natuur op de agenda. Omdat 

het leerzaam en leuk is! Sluit je daarom aan en 

organiseer je eigen ModderDag. 

Vies worden mag op ModderDag! 

 
 

 
 

 
 
 
              


