Nieuwsbrief zomer
2017
Het is zomer! Wat heerlijk om zonder jas naar buiten te kunnen en wat is er veel te beleven in dit
seizoen! In de natuur is van alles te ontdekken en te leren en we zijn dan ook heel veel met de
kinderen op pad. Ook voor de kinderen van de bso ligt het vakantie activiteiten schema al klaar! Op
30 september vieren we het eind van de zomer tijdens een gezellig nazomerfeest en open dag, zet u
deze dag vast in uw agenda? Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe met veel zonneschijn.

Hierbij het nieuws namens groep 2.
Wat fijn dat de zomer nu dan toch echt
begonnen is.
We hebben natuurlijk al weer veel buiten
kunnen spelen. Niet alleen met het zand in
de zandbak maar ook met badjes en de
watertafel met water. Lekker plonsen en spelen met het water.
Niet alleen de kinderen vermaken zich heerlijk met dit mooie weer, maar ook de juffen.
We hopen natuurlijk allemaal dat dit mooie weer nog heeeeeel lang gaat duren en dat wij er
met zijn allen nog lekker van kunnen genieten.
Van de meeste kinderen zijn wij
hoogte of jullie wel of niet lekker
op vakantie gaan.
Mochten jullie dit nog niet
doorgegeven hebben dan
horen wij dit graag.
Doorgeven mag via de mail
of op de groep zelf.

op de al op de

Er zijn ook weer een aantal kinderen 4 jaar geworden. Wij vinden het
natuurlijk jammer dat deze kinderen naar de basisschool zijn maar wensen
Anouk, Ise, Evi, Aiden, Brent en Scott heel veel plezier op school.
Natuurlijk zijn er ook weer ‘nieuwe’ kinderen bij ons op de groep gestart.
Wij heten Raaf, Ize, Pip, Kiki, Puck, Leya, Jesse en Jack van harte welkom
op de groep. Wij vinden het erg gezellig dat jullie bij
ons op de groep komen spelen.
Wist u dat:
- Lara, Louise, Elise, Kiki, Sofie en Noortje het liefst de hele dag staan?
Als het even lukt trekken ze zichzelf overal aan op. Zelfs aan de benen
van de juffen.
- Puck, Ize, Pip, Frederieke en Sofia echte
poppenmoeders zijn? Het liefst spelen zij de
hele dag met de barbies of met de poppen.
- Thijs, Femke en Luuk alweer 2 jaar
geworden zijn?
Dat zij nu alweer zo groot zijn dat zij mee mogen naar de
peuterspeelochtend.
- Noor en Esmee dol zijn op knutselen?
- Kaïn al bijna los kan stappen?
- Levi en Raaf al de hele groep over kruipen en tijgeren?
- Luca het erg leuk vindt om de peuterspeelzaal te spelen?
- Senn een grote hulp is voor de juffen?
- Jaymi dol is op puzzelen?
- Sem dol is op knuffelen met zijn zusje Lynn?
- Leonore al hele verhalen kan vertellen?
- Tijs het liefst rond rijdt op de grote auto’s of op de motors?
- Gijs al zo groot is dat hij zonder luier kan?
- Brett dol is om te spelen met de auto’s?
- Scott zichzelf al heel groot vind nu hij 4 jaar geworden is?
- Leya en Jack het heerlijk vind om te snoezelen?

Nieuwsbriefstukje van groep 3.

Klaar voor zindelijkheidstraining
Ieder kind wordt zindelijk in zijn eigen tempo. Net als met leren lopen en leren praten, zijn er
peuters die het al vroeg onder de knie hebben en kinderen die er wat langer over doen. Het
zegt niets over de intelligentie van je kind. Je kleine moet er gevoelsmatig gewoon aan toe
zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen. En hij bepaalt zelf wanneer dat zo is.
De meeste kinderen vertonen rond hun 2e verjaardag alle tekenen die erop wijzen dat ze eraan
toe zijn om zindelijk te worden. Dan zijn ze in staat om op tijd te constateren dat ze moeten
plassen of poepen en kunnen ze hun ontlasting ophouden. Een kind is gemiddeld pas tussen
zijn 3e en 4e jaar overdag zindelijk. ’s Nachts blijven kindjes over het algemeen pas droog
tussen hun 5e en 7e jaar.
Als je kind aan de volgende fysieke voorwaarden voldoet en in zijn gedrag de volgende
eigenschappen vertoont, is hij klaar voor zijn zindelijkheidstraining:

Fysieke beheersing
Voordat je peuter kan beginnen aan zijn zindelijkheidstraining, moet hij fysiek in staat zijn
om zijn sluitspieren te beheersen. Daarnaast moet zijn blaas groot genoeg zijn om een
redelijke hoeveelheid urine vast te houden, zodat hij niet langer om de haverklap moet
plassen. Waarschijnlijk is pas na de 2e verjaardag van je kind aan deze voorwaarden voldaan.

Langere tijd droog
Wanneer de sluitspieren van je kind goed werken en zijn blaas groot genoeg is, zal je merken
dat hij langer een schone luier houdt dan voorheen. Misschien wordt hij steeds vaker wakker
uit zijn middagslaapje zonder dat je hem hoeft te verschonen. Zeker wanneer je peuter
regelmatig langer dan een uur of twee droog blijft, kun je ervan op aan dat hij er fysiek aan
toe is om zindelijk te worden.

Bewust van de ontlasting
Baby’s en heel jonge kinderen zijn zich er niet van bewust dat ze plassen of poepen. Dat komt
over het algemeen pas wanneer ze 15 maanden of ouder zijn. Tegen die tijd merk je ineens dat
je kind zich anders gaat gedragen wanneer hij iets in zijn luier doet. Hij houdt plotseling op

met spelen, kijkt verschrikt op of verstopt zich misschien ergens stiekem in een hoekje. Dit
besef is noodzakelijk voor een succesvolle zindelijkheidstraining.

Bij ons op de groep zijn we ook druk bezig met zindelijkheid. En er zijn zelfs al
kinderen zindelijk.
Als er dan een plas komt zijn de kinderen supertrots en de leidsters natuurlijk
ook!
En na het plassen handen wassen is helemaal een feest.
Groetjes Laura, Angela en Bianca

Modderdag
Donderdag 29 juni was het dan eindelijk
zover; Modderdag 2017!!
Gewapend met oude kleding kwamen
alle kinderen binnen druppelen.
Ondertussen werd de tuin modder-proof
gemaakt.
Maar ook binnen werd er niet stil
gezeten. Iedereen werd omgekleed in
hun oude kloffie, want als je echt vies
mag worden
speelt het
toch het lekkerst!
De allerkleinste mochten het spits
afbijten. Onder grote aanmoediging
van de leidsters namen ze stapje
voor stapje een kijkje bij alle modder.
Zo ging de eerste van de glijbaan en
kwam terecht in een modderbad.
Brrr even koud en schrikken, maar
eenmaal vies was er geen houden
meer aan!
Wel een beetje spannend en gek hoor, maar toen ook de peuters
erbij kwamen werd er druk geknoeid.
Op een zeil hadden we een heuse
modderpoel nagemaakt.
Maar er echt in rollen vonden alle
kinderen wel een stapje te ver
gaan. Er werd druk geschept en

geharkt en ook voelden we aan de modder.
Vieze handen vonden we niet erg!
Ook mochten de kinderen in een bak met modder
zoeken naar verschillende voorwerpen, druk werd er
in de bak gegraven en werd alle modder eruit gehaald.
Van de glijbaan gaan en belanden in een modderbad
was wel echt heel leuk! Gillend ging iedereen van de
glijbaan.
Van een ouder kregen we pakken vla. Dit deden we in
een bak om mee te spelen.
Even voelen en uiteindelijk ook proeven, want doordat de vla bruin was, dacht iedereen dat het
modder was.

Het smaakte heerlijk en al snel had iedereen door dat er
wat lekkers te halen was.
Overal werden er schoenen en sokken uitgetrokken op
eigen initiatief, want ontdekken doe je natuurlijk het liefst
op blote voeten.
Voor de kinderen die geen zin hadden in vieze handen
werden er vellen papier neergelegd. Hier konden ze met
een kwast en uiteraard modder op verven.
Dit was ook een leuke modder- activiteit.
Nadat iedereen was uitgespeeld werd iedereen lekker
gesopt en trokken we weer schone kleding aan.
Fris en schoon hebben we nog een mooie modderdagkleurplaat gekleurd, terwijl ook de leidster weer een
schoon pak aantrokken.

We hebben genoten van modderdag. Wat blijft dit toch een leuke terugkomende activiteit waar we
allemaal van genieten. Goed voor de ontwikkeling en zeg nou zelf, vies worden is altijd een feestje!
Groetjes Ronja en Angela

Vakantie op de bso
De zomervakantie staat voor de deur!
Wij hebben allerlei leuke activiteiten en uitstapjes verzonnen.
Voor de planning hiervan vragen wij u om aan ons door te geven wanneer uw

kind(eren) zeker niet komen en wanneer zeker wel. Als wij weten hoeveel kinderen er
wanneer komen kunnen wij gerichter plannen.
Een aantal dingen die wij willen gaan doen;
-kinderen zijn de baas dag
- we gaan naar t Twiske
- viespeukendag
-we houden een tropische dag
- in de 3e week van de zomervakantie gaan wij mee doen met alle kinderen bij het
timmerdorp in Egmond aan zee. Hou er rekening mee dat uw kind(eren) dichte schoenen
aan hebben en een hamer met naam mee hebben. Wij gaan een
echte poppenkast bso hut bouwen.
Ook in Egmond aan den hoef is de eerste week timmerdorp, als
uw kind hiervoor is aangemeld brengen en halen wij uw kind en
zorgen wij voor de lunch.
Op de laatste donderdag van de vakantie zijn alle kinderen
vanaf 16.00uur welkom om mee te koken aan een simpel diner voor alle ouders. Dus ook
de kinderen die normaal die dag niet aanwezig zijn.
We vragen dan ook of alle ouders willen komen mee eten in ons poppenkast café!
Bij goed weer gaan wij natuurlijk naar het strand of lekker met water spelen in de
tuin.
Daarom vragen wij of u altijd badkleding / strand spullen wilt meegeven.
Ook zullen wij geregeld naar buiten gaan. Teenslippers zijn dan niet altijd handig. Wij
vragen u daarom goede wandelschoenen die vies mogen worden mee te geven.
Verder hopen wij op minimaal 6 weken mooi weer!!!!
Wij hebben er zin in,
Groetjes, Rafaella, Melody en Renske

Kinderen en bewegen
Pas op! Kijk uit! Hoe vaak
roepen we dit eigenlijk niet
tegen onze kinderen?
Onbewust begrenzen we
kinderen in het vrij bewegen en
ontwikkelen van hun
nieuwsgierigheid.
Vaak doen kinderen, in onze
ogen spannende dingen. Zoals
ergens opklimmen of onderste
boven ergens aanhangen.
Kinderen hebben dit soort uitdagingen nodig om zich vrij te kunnen
ontwikkelen en hun grenzen op te zoeken.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij altijd verantwoordelijk blijven
en ze horen te behoeden voor gevaar, dus oplettendheid is
noodzakelijk.
Vind je het lastig om een kind zelf zijn grenzen te laten opzoeken? Dan zijn er natuurlijk tal van
activiteiten die je samen met je kind kunt uitvoeren.
Zo houd je zicht op het verantwoord ontdekken en kun je je kind stimuleren om zijn grenzen op te
zoeken. Je zult merken dat je kind jou ook dingen gaat leren, probeer het maar eens uit!
Zo doen we bij de Poppenkast ook tal van activiteiten om de ontwikkeling van de kinderen te
stimuleren.
En heel eerlijk.. ook ik persoonlijk roep soms nog te snel pas op! Door hier bewust mee om te gaan
en op te letten kom je tot de ontdekking dat kinderen vaak meer kunnen dan wij van tevoren
verwachten, je zult je verbazen.
Om de activiteiten rustig op te bouwen zou je kunnen beginnen
met kinderyoga.
Er zijn veel boeken over te vinden, maar zelf een verhaal
bedenken met bewegingen is ook erg leuk!
Zo hebben we laatst ook een versje over de maan uitgebeeld.
Deze gaat als volgt;
De maan is rond, de maan is rond. Hij schijnt zijn lichtje over de
grond.
Volle maan, halve maan. Volle maan, halve maan. Dag maan ik ga
slapen welterusten.
De bewegingen kun je zelf verzinnen, maar deze kunnen wij op de
groepen natuurlijk ook even voordoen.
Als je de bewegingen voordoet en enthousiast het verhaal verteld
zullen de kinderen zeker volgen.

Er zijn nog tal van activiteiten die je met je kind samen kan doen. Denk hierbij aan het kabouterpad in
Castricum of schoorl, voetballen, waterballonnen gevecht met warm weer, of zet eens een heus
parcours neer die je samen gaat ontdekken!
Meer informatie over alle activiteiten? Dit adviseren we graag op de groepen. Veel plezier Samen!
Groetjes Angela.

Nieuws van de Buitenschoolse opvang
Bij de BSO staat de zomervakantie alweer bijna voor de deur en de voorbereidingen zijn zoals u las al
in volle gang! We zijn weer bezig met een leuke planning voor de zomervakantie.
Maar omdat de zomervakantie nog een paar weekjes op ons moet wachten, zijn we begonnen met
een nieuw thema, als u bij ons binnen bent geweest is het u vast nog niet ontgaan. De kinderen
hebben ons geholpen met de thema tafel opmaken met
ons nieuwe thema de jungle. Als de kinderen
zomervakantie hebben beginnen wij met het thema zomer.

De afgelopen periode zijn de nieuwe kinderen
gewend en hebben ze vriendschappen gesloten, Wat
vinden wij als leidsters dat toch mooi om te zien.
Samen op de poppenkast spelen na schooltijd is leuk
en er is natuurlijk altijd plek voor de kinderen om
toch even een rust momentje te pakken.
We hebben de afgelopen weken al mooi weer gehad en dat betekend veel naar buiten maar ook veel
waterspelletjes. In de zomervakantie is het leuk om de kinderen zwemkleren mee te geven voor
eventueel spelen met water. We zijn veel naar buiten geweest, veel uitjes naar de kinderboerderij
maar ook zijn we al op het strand geweest om kastelen te bouwen en om te voetballen. Als echte
Italianen hebben we veel hapjes gemaakt van pizzadeeg. Ook hebben we een nieuw spel van
Rafaella gekregen, het ballonnen spel. Zoveel mogelijk pennen in de ballon en anders knapt hij! Wij
zijn er heel blij mee, de kinderen vinden het ook een geweldig spel.

Wij hebben in de hal/gang van de BSO een groot blad hangen bij
het raam met alle datums voor de zomervakantie erop. Je kan op
dit blad aankruisen welke dagen uw kinderen komen of laat het
weten via de mail of WhatsApp.
Ook gaan we in de zomervakantie natuurlijk weer heerlijke hapjes maken met de kinderen of vele
activiteiten zoals een dagje kijken naar wat de brandweerman allemaal doet. Wij hebben zin in de
zomervakantie, We zien jullie dan!!
Groetjes Rafaella, Renske en
Melody

Namens de oudercommissie:
Wij zijn als gezellige kleinschalige commissie op zoek naar een nieuw lid. Het liefst iemand met een
jong kind van de dagopvang. We komen 4x per jaar samen en adviseren en denken mee over het
beleid van de Poppenkast. Heb jij interesse? Stuur een mail naar: oudercommissie@gmail.com of
info@kinderopvangdepoppenkast.nl

Graag tot ziens, Esther, Maike en Astrid.

Heerlijke zomer groet van groep 1!!

Wat heeft de zon ons al verwend met zijn
heerlijke warme zonnestralen. Als het
buiten zo lekker warm is dan spelen we
lekker met water. De badjes staan al klaar
voor heel veel waterpret!! Het allerleukste
om te doen is natuurlijk de juffen nat
maken, wat hebben we dan een lol. We
gaan ook veel wandelen en fietsen. Bij de
eendjes langs om broodjes te voeren of met de bakfiets naar de duinen om
heerlijk te rennen en te spelen, wat genieten we toch allemaal lekker van het
mooie weer!
Natuurlijk hebben wij ook wat moois voor moederdag en vaderdag gemaakt.
Alle kindjes hebben heel hard gewerkt en vonden het zelf heel mooi geworden!
Wij hopen dat de mama’s en papa’s een mooie dag hebben gehad!
We hebben op de groep ook een nieuw thema’’de mooiste vis van de zee’’. Op
het raam staan al heel mooie tekening van visjes. De groep gaan we omtoveren
tot een echt onderwater paradijs.

Op de groep zijn Mike en Aron gestart. Wij vinden dat heel gezellig en wensen
hen heel veel speelplezier!
Er zijn ook grote peuters naar de basisschool gegaan. Wij vinden dat heel erg
jammer en gaan ze natuurlijk heel erg missen!! Wij wensen Milan en Nienke
heel veel plezier op de basisschool.
Tijdens het eten is het heel gezellig bij ons op de groep!! Niet alleen de grote
kindjes hebben wat te vertellen maar de baby’s hebben ook heel veel praatjes
en voeren gezellig gesprekjes met elkaar, wat vinden wij dat gezellig!!

 Met dit mooie weer vergeet u niet een zonnehoedje voor uw kind?

 Hebben jullie al vakantie plannen voor deze zomer? Wilt u dit doorgeven
op de groep?
Wij hopen op heel veel zomerse dagen zodat we nog meer kunnen genieten
van het mooie weer en heel veel ijsjes kunnen eten!!
Dikke knuffel van groep 1!!

Fijne zomer voor iedereen!!

