Peuternieuws
Gefeliciteerd
Elif wordt deze maand 4 jaar en gaat naar
groep ½ b. Gefeliciteerd.

Veilgheid en gezondheid
Peuter & Co, waaronder Pollewop- groep Nul
valt, staat ervoor garant dat uw peuter veilig
en gezond de speelzaal kan bezoeken. De GGD
ziet hierop toe. Zij hebben diverse eisen
waaraan we moeten voldoen. Alle eisen,
voorschriften en protocollen staan beschreven
in een map die op alle peuterspeelzalen
aanwezig is. In de map staat bijvoorbeeld
beschreven hoe we moeten handelen bij
kleine ongevallen, dat we moeten toezien op
een goede ventilatie van het lokaal en een
vier-ogen beleid moeten hanteren. Bij ons in
de groep is het zo dat er altijd een volwassene
kan meekijken of meeluisteren met de
beroepskracht. Ook een veelheid aan ramen
rondom de peuterspeelzaal maakt ons
transparant voor ouders.
Als u belangstelling heeft om de map in te zien
of andere vragen heeft hierover,kunt u dit aan
de leidsters vragen.
Tandartsles
Tijdens de koffie ochtend op dinsdag 3
november is er een voorlichtster van
SANAKIDS aanwezig. Zij gaat samen met de
ouders en kinderen kijken hoe we ons gebit
het beste kunnen verzorgen.
Gezonde voeding
Donderdagochtend 5 november is er een
voorlichtingsworkshop over gezonde voeding.
Deze vindt plaats aan de Fazantstraat tijdens
de koffie ochtend van school. Voor ouders en
hun kinderen onder de 4 jaar is een gratis
ontbijt beschikbaar.
Later in het jaar is er ook voor ouders van de
peuterspeelzalen nog een speciale
voorlichting over gezonde voeding.
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Ook doen we mee met het gratis schoolfruit.
Vanaf deze maand hoeft u alleen nog maar op
maandag en dinsdag groente of fruit mee te
nemen.

Workshops
Dinsdag 10 november is er een workshop
‘grenzen stellen’ aan jonge kinderen.
Tijdens de koffie ochtend aan de Fazantstraat.
In een aparte ruimte zullen we met elkaar in
gesprek gaan over gedrag in diverse situaties.
Thuis of buiten huis. En het effect van ons
gedrag op dat van het kind.
De workshop duurt ongeveer 45 minuten.
Dinsdag 17 november is er een workshop
‘Thuis in Taal’. Martine van der Pluijm,
docente aan de Hogeschool Rotterdam, zal
vertellen waarom samen werken aan de
taalontwikkeling bij jonge kinderen zo
belangrijk is. Met behulp van een video filmpje
en wat voorbeelden gaan we met elkaar kijken
hoe we daarvan kunnen leren. Thuis en in de
peuterspeelzaal.

Agenda november
3 -11 tandarts les
5- 11 koffieochtend school met ontbijt
10-11 workshop ‘grenzen stellen’
17-11 workshop ‘Thuis in Taal’
19-11 Peuters vrij (studiedag leidsters)
21-11 Intocht Sinterklaas- Charlois W

Dietiste en gratis fruit
Pollewop is een Lekker Fit peuterspeelzaal.
Omdat ook de Kameleon een Lekker Fit school
is heeft dit voor u en uw kind(eren) het
voordeel dat u gratis het advies van de dietiste
kan krijgen.
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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!
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Schooidige 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.
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