
Thema’s:  

Brrr...wat is het koud Week 2 

Brrr...wat is het koud Week 3 

Brrr…wat is het koud Week 4 

De kleine walvis Week 5 

Hatsjoe Week 6 

Hatsjoe Week 7 

Voorjaarsvakantie Week 8 

Ik en mijn lichaam Week 9 

Ik en mijn lichaam Week 10 

Ik en mijn lichaam Week 11 

Jonge Bisten Week 12 

Jonge Bisten Week 13 

Oudercommissie Pôlepykjes: 

We heten Brenda Draijer van 

harte welkom als nieuw lid bij 

de oudercommissie. Brenda, 

Lian en Froucke ondersteunen 

de leidsters bij diverse activi-

teiten die er worden georgani-

seerd op de speelzaal.  

 

De eerste nieuwsbrief in een nieuw jaar:  het team van de Pôlepykjes wenst iedereen een goed 2017! 

Nieuwe peuters: 

Spelen in het speellokaal: 

 

Spelen in het speellokaal doen de 

meeste peuters op blote voeten of 

met de sokken aan. Met sokken 

glijden de peuters snel uit en tij-

dens het klimmen en klauteren 

kan dat gevaarlijk zijn.  

Heeft u liever dat uw peuter wat 

aan de voeten heeft dan zelf graag 

zorgen voor gymschoentjes of 

antislip sokken.  

 

Nationale Voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari 2017:  

 

 

Thema winter. Brrr... wat is het 

koud! 

De winter is het thema waar wij 

met de peuters de komende drie 

weken aan gaan werken. 

We hopen dat we echt winterweer 

krijgen met sneeuw en ijs.  

Binnen voelt het al winters aan met 

de geknutselde sneeuwpoppen, de 

winterverhalen en winterliedjes. 

We gaan samen bedenken welke 

kleren je aan moet als het koud is. 

We kijken naar de kale bomen en 

we voelen de koude wind. In het 

speellokaal spelen we een spelletje 

dat we de peuters veranderen in 

een sneeuwpop. En als  we de 

weersvoorspellingen mogen gelo-

ven, kunnen we op het plein mis-

schien nog spelen met sneeuw…. 

Hoera!  

Ik ga naar de speelzaal! 

Ype, Thijs, Ruerd en Amarins 

 

Van harte welkom allemaal! 

Wij wensen jullie veel speelple-

zier toe! 

Verjaardagen jan. t/m maart.: 

Liza wordt 26 maart 3 jaar! 

Van harte gefeliciteerd  alvast! 

Vakantie/vrije dagen: 

Voorjaarsvakantie         18 febr. t/m 26 febr. 

Pasen/ Goede vrijdag     3 april t/m 6 april 

Koningsdag         27 april 

Meivakantie          22 april t/m 30 april 

Bevrijdingsdag         5 mei 

Hemelvaartsdag         25 mei 

Pinksteren         4 en 5 juni 

Zomervakantie         22 juli t/m 3 september 

Veel lees- en kijkplezier gegaran-

deerd met De kleine walvis van 

illustratietalent Benji Davies. Dit 

prentenboek is niet voor niets 

uitgeroepen tot Prentenboek van 

het Jaar 2017!De kleine walvis 

vertelt het verhaal van een een-

zaam jongetje en een kleine wal-

vis die op het strand aanspoelt. 

De Nationale Voorleesdagen 2017 zijn van woensdag 25 
januari t/m zaterdag 4 februari 2017. Deze dagen hebben 
als doel het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet kun-
nen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote le-
zers.  

Juist omdat wij voorlezen zo belangrijk vinden voor onze 

peuters, doen we ook dit jaar weer mee met het natio-

naal voorleesontbijt. In de week van 30 jan. t/m 3 febr. 

willen we graag dat er iedere dag bij ons voorgelezen 

wordt uit het Prentenboek van het jaar. Daarna wordt 

aan de peuters een ontbijtje (crackertje met beleg) aan-

geboden. 

Een oproep aan de papa’s en heiten: Wie wil er in de 

week van 30 jan. t/m 3 febr.  voorlezen uit het prenten-

boek? Van kwart voor negen tot negen uur. Graag door-

geven aan de leidster of oudercommissie! 

Telefoonnummer Pôlepykjes: 

Mocht uw peuter niet naar de 

speelzaal komen, bijvoorbeeld 

door ziekte, wilt u uw peuter 

dan afmelden. U kunt het 

doorgeven op het volgende 

nummer: 06-25285680 


