
ZOMERPRET 

De zon komt vaker, de ramen gaan 

weer open                                                             

Ik zie steeds meer mensen lekker bui-

ten lopen                                                           

De kat sluipt nieuwsgierig in het rond          

En ruikt aan bloemen die ontluiken uit 

de grond 

Vanuit de bomen klinkt een mooi geluid       

Terwijl een vogel zijn mooiste liedje 

fluit                                                                      

Ik zit buiten en geniet van de rust                     

Terwijl de zon mijn voorhoofd kust 

Kinderen spelen vrolijk buiten met el-

kaar                                                                      

De wind speelt spelletjes met hun haar      

Ze krijgen een lekker kleurtje op hun 

wangen                                                               

Naar dit gevoel kan ik elke dag wel 

verlangen 

De zon gaat weer onder, de pret is 

voorbij                                                                

Maar deze tijd die maakt me zo blij                        

Nu ga ik naar bed om lekker te dromen     

En hoop dat er morgen weer zo’n dag 

mag komen 

- onbekend - 
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Afscheid 
Twee mensen van het team hebben 
besloten aan het einde van dit school-
jaar afscheid te nemen van het onder-

wijs:  

Juf Riny:                                                     
“In mijn jubileumjaar heb ik besloten 
om aan het eind van het schooljaar te 
stoppen met mijn werk als juf. Van-
daar dat ik deze keer mijn verjaardag 
twee keer heb gevierd, tijdens de 
meesters- en juffendag en afgelopen 
week. Het duurt nog wel even maar 
het aftellen gaat nu wel beginnen. Ik 
ben heel dankbaar dat ik zolang een 
juf mocht zijn van veel lieve, enthou-
siaste, leergierige en blije kleuters.  
Ouders en verzorgers, bedankt voor 
het fijne contact en vertrouwen de 
afgelopen jaren!”                                         

Riny 

Meester Tobias:                                             
“Tja, en dan is het zover!                                 
Na 42 jaar ga ik afscheid nemen van 
het onderwijs. Op 1 augustus ga ik 
officieel met pensioen.                                     
Eerst lekker uitrusten, op vakantie en 
dan.........                                                         
De agenda begint al aardig vol te lopen 
dus vervelen zal ik me zeker niet.                  
Iedereen van het Sterrenpalet, kinde-
ren, collega's en ouders wens ik het 
allerbeste toe voor de komende jaren. 
Een drukke, maar ook leuke tijd van 
verdere samenwerking, een nieuw 
schoolgebouw en het plannen maken 
voor een nog zonniger toekomst voor 
alle kinderen op het Sterrenpalet.                  
Het ga jullie allemaal goed!”                    

Tobias 

 

 

 

We wensen Riny en Tobias nog een 
paar fijne laatste weken toe op het 
Sterrenpalet! Op donderdag 13 juli is 
er na schooltijd de gelegenheid om 
hen de hand te drukken. Over de ver-
dere plannen van die dag hoort u nog 

van ons.  



2 JUNI 2017 NUMMER 17 2 

Schoolreisjes/

Excursie 
Dinsdag is het zo ver. Dan gaan de groe-
pen 0 t/m 7 op schoolreisje of excursie. 
Onderstaande informatie heeft u via de 
weekberichten van de groepen ontvangen, 
maar zetten we hierbij ook nog een keer 

op een rijtje:  

 

Schoolreisje groep 0/1/2 

De groepen 0/1/2 gaan naar het Land van 

Jan Klaassen. 

* Om 09.00 vertrekt de bus vanaf de Huen-
derstraat. We verwachten de kinderen om 
08.15 uur op school. Zij mogen om 08.05 

uur naar binnen. 

* Om 15.00 uur zijn we weer terug met de 

grote bus 

* De kinderen krijgen een lunch. Zij mo-
gen een klein tussendoortje en drinken 
meenemen. Denkt u aan het gezonde tus-

sendoortje? 

We willen u vragen geen zakgeld mee te 

geven aan uw kind. 

 

Schoolreisje groep 3/4/5 

De groepen 3/4/5 gaan naar Oudehands 
Dierenpark in Rhenen. In april zijn er 2 

reuzenpanda’s uit China gekomen en we 
hopen deze mooie dieren dan ook te be-

wonderen! 

* Om 08.30 uur vertrekt de bus vanaf de 
Huenderstraat. We verwachten de kinde-
ren uiterlijk 08.10 op school. Zij mogen 

vanaf 08.05 uur naar binnen. 

* Rond 17.00 uur verwachten we weer in 

Eibergen te zijn. 

* De kinderen krijgen een lunch. Maar een 
dagje weg kost natuurlijk veel energie. De 
kinderen mogen tussendoortjes en drinken 
meenemen. Denkt u ook aan het gezonde 

tussendoortje? 

* Er is een speeltuin binnen waar zand en 
water is. Wilt u uw kind reservekleding 
meegeven. Het is niet de bedoeling dat 

kinderen gaan zwemmen in het water. 

* Denkt u bij mooi weer aan zonnebrand? 

* De kinderen mogen maximaal 5 euro 

zakgeld meenemen. 

* Een fotocamera mag mee, maar dit is op 
eigen risico. Mobiele telefoons mogen niet 

mee. 

 

Excursie groep 6 en 7 

Groep 6 en 7 gaan op excursie naar Leiden 

en Scheveningen. 

In de afgelopen weken zijn we al bezig 
geweest met lesstof die passend is bij de 
museumlessen. De kinderen hebben een 

keuze gemaakt tussen een les over Egypte 

of over archeologie in Nederland. 

Ook bij Sealife hebben de kinderen een 
keuze gemaakt tussen een les over haaien 
en pinguïns. We hopen een leerzame, 

maar vooral ook leuke dag te hebben. 

* De bus vertrekt om 08.00 uur aan 
de Huenderstraat. We verwachten de kin-

deren om 07.45 uur aan de Huenderstraat 

* Rond 20.00 uur verwachten wij weer 

terug te zijn in Eibergen.  

* Omdat we niet weten of we in de file 
komen lijkt het ons handig om een 
groepsapp te maken. Willen de ouders die 
dit willen het telefoonnummer sturen naar 
Laura via de 
mail: ib@sterrenpaletvco.nl.  Laura zal 
een app maken zodat we u gedurende de 
dag kunnen informeren. Graag het tele-

foonnummer voor zondag sturen! 

* De kinderen krijgen avondeten.  De kin-
deren moeten wel eigen drinken, lunch en 
tussendoortjes meenemen. Denkt u ook 

aan het gezonde tussendoortje? 

* De kinderen mogen maximaal 5 euro 
meenemen.* Een fotocamera mag mee, 
maar dit is op eigen risico. Mobiele tele-

foons mogen niet mee. 

Mijn School 

Het is u waarschijnlijk al wel opgevallen, 
Mijn School heeft een facelift ondergaan. 
De reden hiervoor is dat Mijn School voort-
durend in ontwikkeling is om er een zo 
gebruiksvriendelijk mogelijke versie van 

te kunnen maken. 

Mocht u desondanks toch problemen on-
dervinden met Mijn School neemt u dan 
contact op met Mirjam via haar mailadres 

admin@sterrenpaletvco.nl. 

 

Uitnodiging   

koffie-inloop 
Op maandag 12 juni is er, van 8.15 – 9.15 
uur een koffie-inloop, dit keer weer aan 
de Beukenlaan. Hiervoor bent u allemaal 
van harte uitgenodigd! Het zou leuk zijn 
om elkaar als ouders van de onderbouw en 
ouders van de bovenbouw rond de koffie/

thee te ontmoeten. 

 

Uitnodiging     

info-uur 
Op maandag 26 juni is er een info-uur, 
waarvoor we u allemaal van harte uitnodi-
gen. Die avond willen we graag weer met 
u terugblikken op het huidige schooljaar 
en u informeren over de plannen voor het 
volgende schooljaar.                                             
Omdat beide scholen hierin al samen op-
trekken, hebben we gekozen voor een 
gezamenlijk info-uur voor alle ouders van 
het Sterrenpalet en de Juliana. We hopen 
u dan namelijk ook verder te informeren 
over de fusie en de ver-/nieuwbouw van 
ons gezamenlijke toekomstige gebouw aan 
de Prins Bernardstraat. Na het info-uur is 
er de gelegenheid om dit nog in oude 

staat te bezichtigen.   

Het info-uur vindt plaats in  De Klok. Het 
begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur 
staat de koffie klaar. Om 20.30 uur sluiten 
we het info-uur af en heeft u de gelegen-
heid om naar ‘het Assink’ te gaan aan de 
Prins Bernardstraat. Daar staat dan ook 
een drankje voor u klaar. Van harte wel-

kom!  

Bedankt! 
De afgelopen weken hebben wij veel hulp 
gehad van u! Tijdens het voetbal-, het 
volleybal- en het touwtrek-toernooi, het 
inzamelen van het oud papier, de sport-
dag, het luizenpluizen, de meester- en 
juffendag  en de avondvierdaagse. En bij 
alle andere activiteiten die ons nu even 

niet te binnen schieten. 

Wij willen alle ouders bedanken die het 
mede mogelijk hebben gemaakt dat wij 
met de kinderen aan deze activiteiten 
kunnen blijven deelnemen. Wij kunnen nu 
eenmaal niet zonder ouderhulp! Heel har-

telijk dank! 

mailto:ib@sterrenpaletvco.nl
mailto:admin@sterrenpaletvco.nl
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Avondvier-

daagse 
Tijdens het schrijven van deze nieuws-
brief moeten we de laatste avond van 
de vierdaagse nog lopen. Maar we kun-
nen nu al terugkijken op een gezellige 
en sportieve week met goed weer! Veel 
plezier vanavond bij de intocht en alle-
maal hartelijk gefeliciteerd met de te 

behalen medaille! 

Een veelgehoorde vraag de afgelopen 
week is geweest: "Ik heb mij opgegeven 
om mee te lopen met mijn kind, maar 
ik vind mijn naam niet terug in de inde-

ling. Hoe kan dat?" 

Het antwoord is: uit alle ouders die 
aanbieden om mee te lopen, maakt de 

organisatie een keuze. 

De ouders die in het document worden 
genoemd, mogen met de school meelo-
pen. De school kiest hiervoor omdat er 

anders te grote groepen ontstaan. 

Afscheid 
Hallo ouders en kinderen!  

Na een hele fijne tijd op BSO het Ster-
renpalet/Juliana en op de peutergroep, 
is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik 
ga namelijk ook weer de schoolbanken 
in! In september begin ik met de studie 
Social Work. Daarnaast ben ik werk-

zaam op een zorgboerderij!  

Ik heb daar natuurlijk heel veel zin in 
maar ga ook de kinderen, ouders en 

mijn collega's enorm missen!  

Ik wil jullie bedanken voor de leuke en 

gezellige tijd die ik hier heb gehad!  

BEDANKT en wie weet zien we elkaar 

nog eens!  

Lieve groetjes,                                     

Helmi Vos 

 

Helmi, nog een 

paar fijne laatste 

weken toege-

wenst op de BSO!  

Schooltijden nieuwe school 
Zoals wij u in de vorige nieuwsbrieven al schreven willen we voor het bepalen van 
de schooltijden van de nieuwe school (vanaf augustus 2018) een ‘enquête’ houden. 
Alle ouders van de leerlingen tot en met groep 6 ontvangen hierover vandaag een 
mail (De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 krijgen niet meer met andere 
schooltijden te maken). Ook ouders van kinderen die aangemeld zijn, maar die nog 

niet naar school gaan, ontvangen deze mail.   

Via het invullen van het responsformulier in de mail kunt u aangeven naar welke van 

de volgende vier schooltijden uw voorkeur uitgaat:  

 08:15 - 14:15 uur (op woensdag zijn de leerlingen vrij om 12:00 uur en de groe-

pen 0-2 ook op vrijdag) 

 08:30 – 14:30 uur (op woensdag zijn de leerlingen vrij om 12:00 uur en de groe-

pen 0-2 op vrijdag om 12:00 uur 

 5 gelijke dagen model (elke dag dezelfde tijden van 08:15 – 13:45 uur) 

 5 gelijke dagen model (elke dag dezelfde tijden van 08:15 – 13:45 uur) 

Wilt u het responsformulier voor maandag 12 juni invullen en verzenden? Dan zal de 
Werkgroep Schooltijden (met daarin 
een MR-lid van elke school, een leer-
kracht en Ineke zich over de uitslag 
van de peiling buigen en de conclusie 

hieruit trekken. 

Wij hopen u op de ouderavond van 26 
juni te kunnen vertellen welke 
schooltijden op de nieuwe school 
gehanteerd zullen worden. Op die 
manier heeft u het hele volgende 
schooljaar de tijd om eventueel uw 
organisatie thuis aan de nieuwe 

schooltijden aan te passen.  

We hopen op de stem van u allemaal! 

 

 

 

 

Kinderopvang  

In de vorige nieuwbrief informeerden wij u over de start van de kinderopvang voor 
kinderen van 0-4 jaar! Het kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar komt in het 

gebouw aan de Klaashofweg.  

Op dit moment zijn wij bezig met de aanpassingen in het gebouw voor de kinderop-
vang 0-4 en tegelijk de buitenschoolse opvang om er een goede, gezellige en 
aantrekkelijke omgeving voor alle kinderen van 0 tot 12 van te maken. We zijn bezig 
met de aanschaf van weer nieuwe, frisse en aantrekkelijke middelen en materialen 
van deze tijd, die we ook mee zullen nemen naar ons nieuwe kindcentrum. We wil-
len u en iedereen die geïnteresseerd is over een paar weken graag laten zien hoe de 
inrichting geworden is. Hiervoor houden we een open huis op zaterdag 8 juli van 
10.00 – 16.00 uur, waarbij er ook allerlei activiteiten voor kinderen te doen zijn. 

Hierover zullen we u binnenkort verder informeren.   

Mocht u vragen hebben over de opvang en het komende kinderdagverblijf, dan kunt 
u altijd contact opnemen met Ineke (mobiele nummer: 06-12643247/mail: 
dir@julianavco.nl. Inschrijfformulieren zijn ook altijd op school te verkrijgen, 

waarna u deze hier ook weer in kunt leveren.    

mailto:dir@julianavco.nl


Oud papier 
Elke 8 weken gaan de kinderen uit de groepen 7 en 8 de wijk in om oud papier op te 
halen. Dit doen zij samen met enkele ouders die meerijden met een auto. Daarnaast 
zijn er ’s avonds vaders aanwezig om te helpen met het leeghalen van het oud pa-

pierhok.  

Het is elke keer weer een mooi gezicht om zo’n gevulde container te zien op het 

schoolplein.  

In 2016 hebben wij als school ruim 24.000 kg papier ingezameld! Daar mogen wij heel 

trots op zijn met elkaar, dit is meer dan het jaar ervoor! 

Dankjewel kinderen en ouders die steeds weer klaar staan om te helpen met het oud 

papier! 

In mei hebben we de brief van de gemeente gekregen met daarin het bedrag wat wij 
op onze rekening mogen bijschrijven, ruim 1500 euro! Hier zijn wij als OR natuurlijk 
erg blij mee. Het geld dat wij krijgen wordt onder andere besteed aan speelgoed 
voor op het schoolplein, schoolreisjes, sinterklaas, kerst en het afscheidscadeau dat 

elke leerling van groep 8 krijgt.  

Oud papier is dus een belangrijke bron van inkomsten voor de school, alle kinderen 
van groep 0-8 profiteren hiervan. Zonder hulp van ouders kan er geen oud papier 
ingezameld worden, dus aan u de vraag om ook een keer te helpen op de woensdag-
middag of woensdagavond, ook al zit uw kind niet in groep 7 of 8. De datums zijn 
terug te vinden in het jaaroverzicht en de agenda op “Mijn school”. Het kost u maar 

anderhalf uur per middag of avond. 

Ook in het nieuwe schooljaar gaan we door met het inzamelen van het oud papier. 
Op het ouderhulpformulier kunt u t.z.t. weer aangeven wanneer u kunt helpen. Hoe 
meer aanmeldingen, hoe minder vaak u hoeft te helpen. Doe het niet voor ons als OR 

maar voor het leer- en speelgoed voor uw kind(eren) op school! 

De OR 
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Foutje 

In het vorige Letterpalet stond een be-
richt over Catherine met daarbij een 
foto waarbij geschreven staat dat dit 
haar nieuwe huis is. Dit klopt niet. Het 
ging om haar oude huis. Het nieuwe 
huis is van bakstenen gemaakt. Hier 

zien jullie de juiste foto. 

Inloop spreek-

uur 
Maandag 12 juni is van 13:00 - 14:15 
uur heeft Maria Krabbenborg, jeugdver-
pleegkundige bij GGD Noord Oost Gel-
derland inloopspreekuur op onze 
school. Wilt u gebruik maken van dit 
spreekuur dan kunt u bij haar binnenlo-
pen of een afspraak maken via de mail: 

m.krabbenborg@ggdnog.nl 

 

VakantieBieb 

De VakantieBieb is er weer. 

Kinderen die gedurende de zomerva-
kantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 
AVI-niveaus terug in hun leesontwikke-
ling, blijkt uit onderzoek. Blijven lezen 
in de zomervakantie is daarom belang-
rijk en dat kan heel goed met de Vakan-
tieBieb-app van de Bibliotheek. De app 

is sinds 1 juni te downloaden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 

naar www.vakantiebieb.nl. 

 

 

KinderKerk 
Zondag 11 juni is er weer een speciale 
dienst voor kinderen in de leeftijd van 2 
– 8 jaar, ben je ouder dan ben je ui-

teraard ook van harte welkom. 

De dienst begint om 11.00 uur en zal 
worden gehouden in de Antonius, Linde-
voort 20 in Rekken. Deze speciale Kin-
derkerk dienst zal ongeveer een half 

uurtje duren . 

Deze keer is het thema ‘De Ark van 

Noach’.  

 

▲ Op deze foto staat Catherine met haar 

oma voor hun oude huisje 

▲ Op deze foto ziet u de bouw van 

het  nieuwe huis van Catherine 

http://www.vakantiebieb.nl
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Verkeersplein 
Groep 3 heeft op dinsdag 23 mei ver-
keersles gehad. Dit keer hebben we 

daarbij het verkeersplein gebruikt. 

In groepjes van 6 kinderen gingen ze 

beginnen. 

Eerst werd het parcours uitgelegd aan 
de hand van de vragen: Wat betekenen 
de verkeersborden, wanneer moet je 
stoppen, hoe moet je kijken en aan 

welke kant moet je fietsen? 

Daarna mochten twee kinderen op de 
skelter fietsen. Dat was voor sommigen 
al een uitdaging, maar het is bij alle-

maal gelukt! 

De andere kinderen mochten bij zebra-
paden oversteken of bij de verkeers-

lichten staan om deze te bedienen.  

Het is natuurlijk leuk om dan de ver-
keerslichten langer op rood te laten 
staan. En bij het zebrapad kwamen 
opeens wel heel veel oude mannetjes  
en vrouwtjes  die langzaam 

moesten oversteken. 

Tijdens het fietsen kwamen 
de kinderen erachter dat 
het toch wel veel is waar je 

op moet letten. 

Wij willen Anja en de hulp-
verkeersouders bedanken 

voor hun hulp! 

De verkeersouders 

  

 

Even in uw 

agenda note-

ren...  

 

 Maandag 5 juni  
vrij i.v.m. Pinkste-

ren 

 Maandag 12 juni  nloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 Zaterdag 17 juni pleinwerkzaam-

heden 

 Zondag 18 juni vaderdag 

 Maandag 26 juni voorstelling groe-

pen 3 t/m 5 (onder schooltijd 

 Maandag 26 juni info-uur 

 Woensdag 28 juni rapporten mee 

 Donderdag 29 juni iModderdag 

 Maandag 26 juni info-uur 

 Dinsdag 4 juli 10-minuten-

gesprekken 

 Woensdag 5 juli papiercontainer 

 Zaterdag 8 juli Open Huis Opvang  

0-12 jaar, Klaashofweg 

 Dinsdag 11 juli afscheid groep 8 

 Donderdag 13 juli schoolfeest 

 Vrijdag 14 juli laatste schooldag 

(alle leerlingen om 12:00 uur vrij) 

 

U vindt deze agendapunten ook terug 

in de agenda van Mijn School 

 



Bijlage 
U ontvangt bij dit Letterpalet eveneens 
een flyer betreffende de open dag van 

de tennisvereniging Mallumse Molen. 
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Welkom 
In groep 0 verwelkomen we Jikke Schu-
rink.  Welkom op het Sterrenpalet. Wij 
wensen jou, samen met jouw ouders, 

een heel fijne tijd op het Sterrenpalet! 

  

Fijn (lang) 

weekend! 
We wensen iedereen een heel fijn 

(lang) Pinksterweekend! 

 

 

Jarig 
We feliciteren op : 

03-06  Mathijs Lieftink uit groep 7                   
03-06  Robin Lieftink uit groep 7                    
03-06  Jikke Schurink uit groep 0                   
04-06  Larissa Boomsma uit groep 5                  
07-06  Renée Kransen uit groep 7                     
07-06  Renske van de Berg uit groep 1B        
08-06  Merle Timmerije uit groep 7                
12-06  Mikai Leistra uit groep 6                   
12-06  Sven Leistra uit groep 6                        
14-06  Jeanet Habers, vakleerkracht 

gym 

Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst!  

Terugblik 

sportdag 
Wat hebben de leerlingen zich in ‘t 
zweet gewerkt op de sportdag. Wij 
hebben heel veel positieve reacties van 
de kinderen en collega's gehoord. 
Zij  gaven aan hoe leuk en sportieve 

dag het was!  

Terugblik touwtrektoernooi 
Maar liefst 51 kinderen hebben op 18 mei meegedaan aan het touwtrektoernooi. Het 
was een heel mooie, gezellige en sportieve middag. Het was prachtig om te zien dat 
elk moment een team van ons aan de beurt was om te trekken. Zodoende hoefde je 

nooit te wachten om Het Sterrenpalet aan te moedigen. 

Vier teams hebben de halve finale gehaald (1x groep 5/6, 3x groep 7/8). Daarbij wer-

den de teams 2e, 3e en 2x 4e. 

Het mooiste moment was dat toen de twee teams van groep 7 tegen elkaar om de 3e 
en 4e plek moesten touwtrekken. Toen deze wedstrijd afgelopen was liepen beide 
teams direct naar elkaar toe om elkaar te feliciteren en complimenten uit te delen. 
Ook feliciteerde een team uit groep 8 direct na de verloren finale Kisveld (collega VCO

-school) met hun overwinning. 

Wij zijn heel trots op het grote aantal deelnemers, de vele supporters en de prachtige 

sportiviteit die Het Sterrenpalet liet zien. 

Foto’s van dit evenement zijn te vinden op onze Facebookpagina en op Mijnschool. 



Peuterreport 
Bij de peutergroep werken we met het thema Circus. 
Het boek dat bij dit thema centraal staat is: ”Tito die zijn neus kwijtspeelde”. 
Tito is de ster van circus Rondo. Tijdens zijn ballennummer speelt hij zijn rode neus                                      
kwijt                     
Een verdrietige Tito gaat op zoek naar een nieuwe neus, maar deze kan hij nergens 
vinden. Gelukkig speelt hij tijdens zijn volgende ballennummer zijn neus weer terug. 
Het is een ontzettend leuk boek dat goed aansluit bij de doelgroep. 
De peuters weten al precies wat er komt, dus de zinnen worden door hen al inge-
vuld. Ook wordt er veel gelachen om het verhaal door al die verschillende gekke 
neuzen. 
 
Tijdens de kringmomenten bieden wij verschillende spelletjes aan. 
Zo zijn er 3 afbeeldingen van Tito: één met een ronde neus, één met een vierkante neus en één met een driehoek-neus. De peu-
ters mogen om de beurt één van deze vormen pakken, benoemen en in het juiste bakje leggen. Ook zingen we over een clowntje 
dat verdriet heeft. Elke keer wordt er dan een peuter omgetoverd in het verdrietige clowntje. Een klein rollenspel dus. Natuurlijk 

spelen we ook weer “Wat is weg?”. Dit blijft een leuk en deze keer ook een best lastig spel. 

Aan tafel knutselen wij over het thema. Er zijn circustenten geverfd, olifanten geplakt, er is getoverd met kleuren in een knikker-
bak, er zijn strikken gestempeld, we hebben geoefend met knippen en laten we ook de clownhoedjes niet vergeten. Eerst oefenen 
de peuters altijd met knippen in de klei en daarna mogen ze een circuswagen knippen en opplakken. Al deze mooie werkjes zijn te 

bewonderen in de hal op ons themabord. Kom gerust eens kijken, het is zo leuk om alle werkjes te zien! 

Samen zorgen wij met de peuters ook nog steeds voor onze moestuinplantjes en ze beginnen echt te groeien! Elke dinsdag en vrij-
dag mogen de peuters één voor één een plantje water geven met de plantenspuit. Het water vliegt soms alle kanten uit, dan zijn 

de peuters natter dan de plantjes. Mooi om te zien! 

Verder hebben wij afgelopen weken ook vooral genoten van het heerlijke zomerweer. Even goed insmeren en dan lekker buiten 
spelen. Schommelen, fietsen, op de tractor, van de glijbaan, er worden taarten gebakken, ijsjes gemaakt en pakketjes bezorgd.  
Genoeg vermaak buiten. Aankomende tijd werken wij bij de peutergroep met het thema ‘Zomer’, maar daarover wordt er in het 

volgende report verteld. 

Wij verwelkomen Daan en Guus bij ons op de peutergroep. Wat fijn en gezellig dat jullie bij ons komen leren en spelen! Een ont-

zettend fijne tijd toegewenst bij ons op de peutergroep! 

Helaas gaan wij afscheid nemen van juf Helmi en juf Mandy. Helmi gaat meer uren werken bij de zorgboerderij en weer studeren. 
Mandy heeft haar stage goed afgerond en kan nu eerst lekker gaan  genieten van een welverdiende vakantie. Bedankt voor alle 
gezellige speel- en leermomenten bij de peutergroep en succes met alles wat er nog op jullie pad komt! 
 
Tot het volgende report, 
groetjes Danielle en Helmi 
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