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Verlaten 
Maartje is alweer 4 jaar 
geworden en gaat nu naar de 
basisschool. wij willen haar heel 
veel plezier wensen. Ook 
Samuel heeft ons helaas 
verlaten, omdat die gaat 
verhuizen en ook bijna 4 is. 
Heel veel geluk in de toekomst. 
Wij gaan jullie beiden heel erg 
missen! 
 
Stemmen 
Het blijft altijd makkelijk 
wanneer je het stemmen 
tegelijkertijd kunt doen met het 
wegbrengen van de kinderen. 
Hopelijk hebben veel van jullie 
hier gebruik van gemaakt! 
 
3+ groep 
Ook op de 3+ groep zijn we 
druk bezig met het thema 
verkeer. We praten over de 
regels in het verkeer en de 
kinderen spelen situaties in het 
verkeer na. Het enthousiasme 
springt ervan af als zij met de 
autobaan en de verkeersborden 
spelen, maar ook de 
verkeerskleurplaten zijn in 
goede trek. 
 
Bakjes badkamer 
Vergeten jullie niet af en toe de 
bakjes in de badkamer te 
controleren? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Wij zijn nog steeds bezig met 
het thema ‘verkeer’. Wij leren de 
kinderen deel te laten nemen 
aan het verkeer. Het stoplicht is 
daarbij erg in trek! 
 
Groen denken, groen doen 
21 mei was het de dag van de 
groene kinderopvang. Dat 
hebben wij natuurlijk gevierd 
door middel van ‘groene’ 
spinazie pannenkoeken, 
komkommer, ‘groene’ paprika 
en niet te ontbreken ‘groene’ 
limonade.  De pannenkoeken 
viel erg in de smaak, Mmm 
smullen maar! 
 
Activiteiten 
Afgelopen vrijdag 10 mei  
was het dan zover. 
De ouderparticipatie 
perkmiddag. Wat hebben alle 
ouders ons fantastisch 
geholpen. Het blotevoetenpad is 
vooral volop in gebruik.  
 
Heel erg bedankt allemaal voor 
het helpen, dat wordt de hele  
zomer genieten op de blote 
voeten! 
 
Op reis met je kinderen! 
Let op! Reizen met kinderen 
brengt ook vaccinaties met zich 
mee. Wanneer je bijvoorbeeld 
naar: Marokko, Kaapverdië, 
Indonesië of Turkije gaat, zal je 
de kinderen moeten inenten 
tegen Hepatites A. Informeer 
dus altijd even bij de GGD 
voordat je vertrekt! 

 
 



 
 
  

Wist u dat: 
 

 De vakantielijst er weer hangt? Deze kunnen jullie weer invullen. 
 

 Per 1 juni Annette ons team komt versterken? 
 

 Er gevraagd werd aan Oliver. “Waar gaan jullie altijd shoppen?”  
Hij zei, “bij de rode winkel, want daar verkopen ze luiers.” Ik krijg een klein 
vermoeden dat dit de Kruidvat is (ha, ha). 
 

 Wij het erg kunnen waarderen als er boxers of onderbroeken worden 
gedoneerd. 


