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***Mededelingen***
Opening van de Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek
gestart met een gezamenlijke activiteit rond het thema
Vriendschap. De bovenbouwgroepen werden gekoppeld
aan een onderbouwgroep. Samen liepen ze een speurtocht
in tweetallen en hebben ze een slinger van vriendschap
gemaakt. Het was geweldig en vertederend om te zien hoe
de oudere kinderen de jongere kinderen hielpen bij deze
twee activiteiten. De oudsten voelden zich heel
verantwoordelijk en namen de jongsten mee aan de hand.
Het leverde een heel gemoedelijke en vriendschappelijke
sfeer op. Het thema werd op deze manier hartverwarmend
geopend!
Alle groepen kregen deze ochtend een voorleesboek rond het thema vriendschap.
Naast het thema is de Kinderboekenweek ook vooral gericht op het plezier in lezen.

Verhuizing
Eindelijk is het zover, met de verhuizing maken we de eerste echte stap naar de nieuwbouw.
De nieuwbouw gaat plaatsvinden op de locatie Roggeplein. Daarvoor moet natuurlijk eerst het
oude gebouw gesloopt worden. De groepen 5 t/m 8, die op de locatie Roggeplein les krijgen,
gaan daarom eerst naar een
andere locatie. Nu zijn we
vooral aan het plannen hoe de
verhuizing moet plaatsvinden.
Daarvoor wordt een
verhuisbedrijf ingeschakeld.
Voor de herfstvakantie zijn de
groepen verhuisd naar de drie
andere locaties, zoals u in het
Digiduif bericht van vorige
week heeft kunnen lezen. We
zullen u hierover op de hoogte
houden via Digiduif. Als de
sloop is uitgevoerd en de grond
bouwrijp is gemaakt, gaat de
nieuwbouw in februari 2019 beginnen.
Afgelopen donderdagavond heeft de informatie avond over de verhuizing plaatsgevonden. Er
was een behoorlijk opkomst. Het was goed met de gegeven informatie met elkaar erover te
praten. Ik wil alle ouders, die aanwezig waren, bedanken voor hun komst en inbreng. Volgens
de planning kunnen we in het voorjaar van 2020 de nieuwe gebouw betreden, dat wordt
ingericht als een Integraal Kindcentrum voor onderwijs en opvang.
Dat is een mooi vooruitzicht!

***Tijdens schooltijd***

***Na schooltijd***

Voorlichting over ongeschikte huisdieren
Op zondagmiddag 14 oktober wordt op stadsboerderij Darwinpark te Zaandam informatie verstrekt
over reptielen, schorpioenen en spinnen. Dit gebeurt, zoals gewoonlijk, met medewerking en onder
leiding van Joop Oudhoff van reptielen advies centrum RAC BOA. Hij illustreert zijn betoog met een
aantal dieren uit het centrum.
U mag zich geen dierenvriend noemen als u in een opwelling en zonder voldoende kennis een reptiel
(of ander dier) in huis neemt. Dergelijke dieren vereisen een zorgvuldige verzorging door een
deskundige dierenhouder. Voor een doorsnee dierenliefhebber zijn reptielen en ongewervelde exoten
feitelijk geen geschikte huisdieren! Joop Oudhoff vertelt op een besliste en boeiende wijze waarom.
En met welke treurige uitwassen hij wordt geconfronteerd.
De activiteit starten om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Vrij entree. Het betreft een doorlopende
presentatie.
Het adres van de boerderij is De Weer 31 1504AH te Zaandam. Meer info op de facebookpagina van
de stadsboerderij en via www.zaansnatuurmilieucentrum.nl.
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***Peutertuin***
Interactieve voorleesactiviteit met Lidewij
De leesmediaconsulent van de Willibrordschool.
Dinsdag 2 oktober is Lidewij Vernooy begonnen met het lezen in de kleine groep. De
kinderen hebben weer genoten van het lezen met Lidewij.
Naast een gezellige activiteit is interactief voorlezen een mooi middel om de woordenschat
van kinderen te vergroten.
Elke dinsdag komen er 6 kinderen aan de beurt die met Lidewij mogen lezen in het
speellokaal. Het is mogelijk dat er 1 ouder hierbij aanwezig is. Wij horen graag van u als u
aanwezig wil zijn.
Op de groep hangt er een lijst die dinsdag 2 oktober aan de beurt zijn geweest. Uiteraard
komen de kinderen die dinsdagochtend niet bij ons aan het spelen zijn ook aan de beurt.
Heeft u vragen over de bibliotheek, de Nederlandse taal of over voorlezen? U kunt Lidewij
mailen op:
i.vernooy@debieb.nl

Thema Ik Ben Ik
De kinderen genieten van de activiteiten rondom thema lichaam, en leren er al veel over.
Emoties, zingen en praten over alles wat met het lichaam te maken heeft. Komende weken
gaan we het hebben over lichaamsverzorging douchen, tanden poetsen etc.
Maandag 15 oktober en vrijdag 19 oktober sluiten we van 9.00 tot 9.30 thema Ik ben Ik af met
een ouder/kind activiteit namelijk:
Tanden poetsen, wilt u voor deze activiteit een tandenborstel van u kind meenemen voorzien
van naam?

Kinderboekenweek
Wij zijn op zoek naar ouders die aankomende week kunnen voorlezen in kleine groepen. Als
u ons hier mee wilt helpen kunt u dit doorgeven aan één van de leidsters.
Het zingen van de liedjes die o.a centraal staan bij ons thema worden inmiddels vrolijk
meegezongen en ook het dansen en spelletjes doen op deze liedjes geeft de kinderen veel
plezier.
Gezellig als u thuis blijft mee oefenen!
Ik ben ik en jij bent jij: https://www.youtube.com/watch?v=oYYhzJL6Td4
Familie vinger:

https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw

*Bij het liedje van de familievinger leren de kinderen waar de namen van de vingers zijn.

Fruitbakjes/Jassen voorzien van namen
Wilt u a.u.b. de fruitbakjes en jassen/vesten van uw kind(eren) voorzien namen?
Alvast hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,

Ilaisa Boëtius, Kitty Lenz
Betül Eren, Sonja Louwarts
VVE leidsters
Werkdagen:ma-di-do-vr
Locatie: Peuterspelen Willibrord
S.Claeszstraat 9
1502 VD Zaandam
Telefoon: 06-40123322 (woensdag gesloten)
Website: www.peutertuin.nu

