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Gelukkig nieuw jaar 
De leidsters van Pollewop wensen u en uw 
famile een heel gelukkig en gezond 2016! 
We hopen er met de kinderen en u weer een 
heel gezellig jaar van te maken. Met veel leuke 
activiteiten, gezellige feestjes en uitstapjes en 
vooral een leerzame tijd op de peuterschool. 
 

Kerstfeest 
We kregen complimenten van de 
medewerkers van Hannie Dekhuizen. Ze 
vonden dat we er een sfeervolle maaltijd van 
hadden gemaakt en waren onder de indruk 
van alle hapjes die de ouders hadden 
meegenomen. Alle cadeautjes die we, dankzij 
uw bijdrage aan de voedselbank, onder de 
kerstboom hadden gelegd, zijn dankbaar 
ontvangen. De cadeautjes zijn naar de 
verschillende afdelingen gebracht. Voor 
sommige mensen was dit het enige pakje dat 
ze hadden ontvangen. 
 

Oudercommissie 
Lijkt het u leuk om mee te denken en praten 
over de activiteiten die we met Pollewop 
organiseren? Kom dan op woensdag 20 
januari, om 11.15 uur, mee met Saime en 
Adrie naar de ouders en collega’s van de 
Carnissedreef. 
 

Taalthema’s 
In januari werken we met diverse taalthema’s.  
De woordenschat van de kinderen wordt 
uitgebreid met woorden over de winter, eten 
en drinken en tegen het eind van de maand 
starten we met woorden over circus. 
In logo 3000 staan veel woorden die we 
gebruiken. Daarnaast maken we ook een lijst 
met woorden die extra worden geleerd. 
Hebt u nog geen logo 3000? Er zijn nog 
boeken en cd’s beschikbaar a 10 Euro borg.  

 
Klein uitstapje 
Donderdagmiddag 21 januari willen we met 
de kinderen naar de supermarkt om inkopen 
te doen voor groentesoep. De soep gaan we 
met de kinderen de dag erna zelf maken en 
eten. Wie wil er mee naar de supermarkt? 

 

Nationaal voorleesontbijt 
Op woensdag 27 januari vindt het Nationaal 
voorleesontbijt plaats. Ook de Kameleon en 
Pollewop doen mee. 
We nodigen u uit om op deze ochtend op 
school mee te ontbijten. De kinderen mogen 
in pyjama komen. 
Het ontbijt is de start van de Nationale 
voorleesdagen. De gehele week worden er op 
school speciale leesactiviteiten georganiseerd. 
Ook Pollewop wil dagelijks extra aandacht 
besteden aan voorlezen. We stellen het zeer 
op prijs als u zelf ook zou willen voorlezen. 
Thuis en op school. Wie durft? 
Bij voldoende belangstelling is Adrie bereid 
een “workshop” voorlezen te organiseren. Tijd 
in overleg. 
 

Thema ochtend: ongewenst gedrag 
Op dinsdag ochtend 12 januari organiseert 
Frontline een voorlichtingsbijeenkomst over 
ongewenst peutergedrag. Misschien kent u 
dat van u kind? Zin door drijven, slaan, bijten, 
scheldwoorden gebruiken, op de grond liggen, 
gillen, enzovoorts. Denk niet dat uw kind de 
enige is. Het is soms best moeilijk hoe je hier 
mee om moet gaan. We praten er met elkaar 
over en geven elkaar goede tips.  

 

 
Agenda januari 2016 
 
12-1 thema ochtend-ongewenst gedrag 
19-1 spelletjescircuit over groente eten 
          -voor ouders en kinderen- 
21-1 naar de supermarkt 
26-1 koffie ochtend met thuis in taal 
27-1 Nationaal voorleesontbijt 
         -samen ontbijten- 
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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? Hoe het is om slootje te springen of 

in een boom te klimmen? In onze huidige 

samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld 

steeds vaker virtueel: via  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! 

Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in 

de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen 

over het water? Hoe het is om slootje te springen of 

in een boom te klimmen? In onze huidige 

samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld 

steeds vaker virtueel: via  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! 

 
 

 
 

 

 
 
              


