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Meivakantie
Met de eerste zonnestralen krijgen we bij Peuterstap altijd weer ontzettend veel zin in het voorjaar.
Ondertussen doet ‘April wat hij wil’ en hebben wij de ene keer stralend weer terwijl het de andere keer
koud is. Inmiddels werken wij al weer een aantal weken met het thema ‘Holletje bolletje lente’. De
seizoenen zijn een belangrijk deel van de belevingswereld van (jonge) kinderen. De veranderingen in de
wereld om hen heen zijn goed te zien én te horen: De bomen krijgen weer blaadjes, het zonnetje laat zich
weer vaker zien, we zien jonge dieren in de wei en de bloemen beginnen te groeien en te bloeien. We zien
dat veel mensen druk zijn bezig zijn in de tuin en de vogels zijn druk bezig met het maken van de nestjes.
Natuurlijk hebben we ons lokaal in de sfeer van de lente gebracht door de takken weer mooi te versieren
met gekleurde bloemen, fruit, bijen en vlinders. Samen met de peuters hebben we bloembollen in potten
geplant, zodat we met elkaar het groeiproces kunnen volgen en we hebben aandacht besteed aan het
benoemen van de boerderij dieren en het benoemen van de jonge dieren, zoals de koe en een kalf, de kip
en een kuiken, het schaap en het lammetje, het paard en het veulen.. Dit doen we door middel van de
verschillende prentenboeken die we met de kinderen lezen en de voorjaarsliedjes die we samen zingen.
Eén van de liedjes die we zingen heet : Lente-liedje, en die gaat zo:
Een vrolijk liedje tralala een liedje van de lente, ja, ja, ja. Alle bloemen die gaan bloeien en ook alle koe-en
loeien Kijk de lammetjes in de wei Oh, oh, oh, wat zijn ze blij! (op de melodie van Olifantje in het bos)
Aangezien de paasdagen precies binnen dit thema viel, mochten alle peuters een mooi kuiken verven en
de schaal van het ei mooi versieren. Natuurlijk mochten we ook Moederdag niet vergeten, dus speciaal
voor deze dag (8 mei) heeft elk kind iets moois gemaakt!
Interessante boeken om samen uw peuter te lezen zijn onder andere: Dikkie Dik Lentekriebels; Het is
lente! Dikkie Dik heeft lentekriebels. Ren jij met hem mee?
Anna en de lente; een vrolijk en leerrijk verhaal over een stralende lentedag. De zon schijnt heerlijk. Het is
lente! Anna trekt haar laarsjes aan en gaat op ontdekkingstocht in de tuin. Ze ziet bloesems aan de
bomen, kleine vogels en pas geboren lammetjes. Wat komt ze nog meer tegen?
Karel in de lente; in dit boek laat Karel zien wat de lente inhoudt. Het wordt warmer dus hoeft hij geen sjaal
en muts meer aan. Buiten komen de bloemetjes uit de grond en worden er jonge dieren geboren.
Bobbi in de lente; Geniet samen met Bobbi van de lente; hij ziet vogels een nestje bouwen, fietst naar de
lammetjes in de wei, telt de nieuwe kuikentjes en blaast samen met Ollie de pluisjes van de
paardenbloemen. Een heerlijk boek om samen te lezen.

Een beweegtip.
Het lijkt ons leuk om soms beweegtips met jullie te delen. Het zijn
activiteiten die je simpel en makkelijk thuis kunt doen.
Bowlingbaan:
Verzamel wat lege flessen en zet deze neer als zoals bij een bowling
baan. Geef je kind een bal en laat hem op zijn buik liggen en de bal
naar de flessen rollen. Hoeveel kan je kind er om rollen? Natuurlijk laat
je je zoon of dochter zelf snel de flessen weer klaar zetten voordat je
opnieuw gaat rollen.

Vroeg erbij Coevorden
Vanuit de gemeente Coevorden is
er een samenwerking “Vroeg Erbij”
opgezet, dit verband bestaat uit de
jeugdverpleegkundige (Icare), een
ambulant medewerker (Yorneo) en
Fiers kindontwikkeling en
kinderopvang. Het gezamenlijke
belang hiervan is om ervoor te
zorgen dat alle kinderen zich zo
optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. Vroeg Erbij is een
vorm van laagdrempelige
ondersteuning bieden op het
Hummelhoes en is vooral gericht
op hulpvragen van de leidsters:
‘Wat kan ik doen om gemakkelijker
om te gaan met……?’
Hoe ziet dit er uit?
U als ouders kunt zoals u gewend
bent, met uw vragen terecht
rondom voeding, gedrag,
zindelijkheid of opvoeding bij de
jeugdverpleegkundige op het
consultatiebureau.
Daarnaast komt de ambulant
medewerker langs in de groep. Op
de locatie waar uw kind de
peuterspeelzaal bezoekt zal dit
Anita Joosten zijn. Deze bezoeken
zijn met name gericht op het
gehele groepsgebeuren en
daarnaast gericht op (eventueel)
ondersteuning bieden aan de
leidsters. “Hoe om te gaan met
een onrustige groep” kan
bijvoorbeeld een
gespreksonderwerp zijn. Mocht het
zo zijn dat er iets rondom uw kind
besproken wordt, dan krijgt u
hiervan altijd een terugkoppeling.
Mocht u vragen hebben, dan kunt
u altijd terecht bij de leidsters of de
jeugdverpleegkundige.

Vrije dagen
Op 27 mei en 7 juni is peuterstap gesloten. De peuters zijn die dag vrij.
We sluiten aan bij de vakantie van de Paul Krugerschool.

Taal voor taal
Taal voor Taal is een organisatie die verschillende
workshops en cursussen aanbiedt om de taal van en
voor kinderen meer en beter te begrijpen. De focus
ligt vooral rond gebaren en het gebruik van gebaren
bij de ondersteuning van communicatie met kinderen.
Wij nodigen u uit voor een kennismaking met Taal
voor Taal om zo meer te leren over de
taalontwikkeling van kinderen. Wilt u via het
opgaveformulier die u gekregen heeft laten weten of
u wel of niet komt? We hopen op uw komst! Team
Peuterspetters, het Hummelhoes en Peuterstap.
Woensdag 18 mei 2022 om 19:00 bij “de Fontein” in
Sleen. Adres: Westrupstraat 10, 7841 AZ Sleen

Vanuit de oudercommissie
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een peuterspeelzaal. Zij behartigen de belangen van
alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is
om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De oudercommissie van Peuterstap wordt vertegenwoordigd door 3 ouders van peuterstap. Stefanie
(moeder van Alina) Nicole (moeder van Lynde) en Linsey (moeder van Lizzy).
Deze week heeft de oudercommissie vergaderd. Het groepsbezoek is besproken, het document regelement
klachtenprocedure en het verslag van de geschillencommissie zijn besproken.
Oproep: Wie wil vanaf september de oudercommissie komen versterken?
Vanaf september 2022 zal Alina naar de basisschool gaan, dat betekent dat Stefanie de oudercommissie zal
verlaten. Mocht het u leuk lijken om zitting te nemen in de oudercommissie dan mag u voor informatie altijd
contact opnemen met een van de ouders of een van de pedagogisch medewerkers.

Kids-Konnect en Flexkids
Ruilen en tegoeden
Via de ouderapp van Konnect kunt u een aanvraag doen voor een
dagdeel ruilen en/of uw peuter afwezig melden. Dit kan maximaal 3
dagdelen per jaar.

Ruilen:
U heeft de mogelijkheid om een dagdeel te ruilen. De afwezige dag
kunt u direct ruilen voor een aanwezige dag.
NB Indien een extra dag, welke betaald is met afwezigheidstegoed,
opnieuw afwezig wordt gemeld zal er niet een nieuw tegoed
aangemaakt worden. Het eerder ingezette tegoed komt weer
beschikbaar indien de bestedingsperiode nog niet verlopen is.

Afwezigheid:
Wanneer u uw peuter afwezig hebt gemeld door bijvoorbeeld ziekte of
vakantie mag u deze afwezige dag ruilen tegen een andere dag. U
hoeft niet meteen te beslissen wanneer die aanwezige dag dan is. U
ontvangt direct een tegoed in de ouderapp. Het tegoed is geldig 30
dagen voor de afwezige dag en 90 dagen geldig na de afwezige dag.
Daarna vervalt het tegoed. Voor het ontvangen van een tegoed moet de
afwezigheid wel doorgegeven zijn en half uur voor aanvang dagdeel.

Voor de ochtend is dit vóór 07:45 en voor het middagdeel is dit vóór
12.15 uur.
Wanneer u na deze tijden uw kind afmeld ontvangt u geen tegoed!
Door het tegoed in te zetten wordt de afwezige dag verrekend.
Wanneer alle 3 opgebouwde tegoeden verrekend zijn, worden de
afwezige dagen wel in rekening gebracht.

Peutergym
Peutergym wordt dit schooljaar ook weer verzorgd door meester Nick
Nannen. Peutergym is eens in de zoveel weken op vrijdagochtend van
09:00-10:00 uur. Alle peuters van peuterstap zijn dan welkom. Wel
graag vooraf even aangeven.
Data peutergym 2021-2022: 17 juni en 8 juli.

Muziek op schoot
Muziek op schoot zit er weer op. Het was geslaagd.
Wij hebben op verschillende manieren met elkaar
muziek ontdekt en gemaakt.

Boekstart
Peuterstap is aangesloten bij boekstart. Dit is een initiatief van de bibliotheek in Coevorden.
Juf Jolanda heeft bijeenkomsten gevolgd om boekstart ook meer toe te passen in de groep, wat is het
belang van voorlezen, hoe lees je op de juiste manier boeken voor, wat zijn leuke boeken, passend bij de
leeftijd. Mocht u dus vragen hebben over voorlezen en boekkeuze dan zou u haar eens kunnen
aanschieten.
De bibliotheek biedt op verschillende momenten gratis voorleesuurtjes aan in de bibliotheken in Drenthe.
Voor informatie kunt een flyer meenemen, deze ligt bij de deur van peuterstap of kunt u terecht op
www.bibliothekencoevorden.nl.

Welkom bij ons op Peuterstap
We mogen weer een nieuw kindje welkom heten;
Sophia
We hopen dat jullie snel een plekje zullen vinden en een fijne tijd bij Peuterstap mogen hebben.
Er is nog plek voor nieuwe peuters bij peuterstap. Weet of kent u om u heen iemand die opzoek is naar een
peuterspeelzaal? Wij hebben een informatie folder. Deze mag u altijd meenemen om uit te delen.
Vraag een van de juffen er na.

Belangrijke data:
o
o
o
o

2 mei t/m 8 mei meivakantie
18 mei ouderavond "taal voor taal"
26 en 27 mei vrij i.v.m. Hemelvaart
7 juni vrij

We wensen iedereen een hele fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Team Peuterstap,
Juf Jolanda,
Juf Agnes,
Juf Sylvia
Juf Manon
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