
 

Nieuwsbrief   
Thema ‘Wat heb ik aan vandaag?’ 

 
Terugblik 

Wat was het gezellig om al die knuffels in de klas te hebben! Sommige knuffels 
bleven op school slapen, maar de meeste knuffels gingen aan het einde van de 
dag toch weer graag mee naar hun eigen huis.  
In de slaapkamerhoek was het een gezellige boel. De tanden van de knuffels 
werden gepoetst, de pyjama’s gingen aan, er werd een boekje voorgelezen en er 
werd flink met ze geknuffeld, voordat ze in bed werden gelegd. Waarschijnlijk 
heeft u de mooie, zachte knuffelberen die de kinderen hebben geknutseld al in de 
klas zien hangen. Op de foto’s ziet u hoe enthousiast ze hier mee bezig waren.  
 
We hebben dit thema ook veel gemeten: past die grote knuffel wel in dat kleine 
bedje? Welke knuffel is het kleinste? En welke het grootste?  
Verder hebben we nog een leuk opzegversje geleerd. Als u begint, zullen de 
kinderen het waarschijnlijk wel met u mee kunnen zeggen:  
Een knuffeltje hier, een knuffeltje daar, op je wang, op je oor, in je nek, in je haar.  
Nee, wacht nog eens even, ik ben nog niet klaar. Ik vind je zo lief, op je neus ook 
een paar! (Zie bijlage voor de foto’s) 
 
Het nieuwe thema ‘Wat heb ik aan vandaag?’ 
Binnen het volgende thema vallen het Sinterklaas- en het Kerstfeest. Als het feest is, mag je mooie, speciale 
kleren aantrekken. Als themahoek maken we een verkleedhoek/kledingwinkel. De kinderen kunnen zich 
dan mooi maken voor een feest, maar ook gewoon lekker van alles uitproberen. Naast feestkleren gaat het 
ook over gewone kleding en je zelf aan- en uitkleden. En… voor veel kinderen iets waar ze naar uitzien: 
vanaf het begin van dit thema mag Puk elke keer bij een ander kindje gaan logeren! Puk krijgt een eigen tas 
mee met zijn kleren, zijn pyjama, een knuffel en een boekje voor het slapen gaan. In de tas zit ook een 
schriftje. Het zou erg leuk zijn als u daarin (samen met uw kind) opschrijft wat Puk heeft meegemaakt, dan 
kunnen we dat de dag erna met de kinderen bekijken en lezen.  
De woorden die bij dit thema horen, zijn de volgende:  

- de broek   - de rok   - uittrekken 
- het feest  - de schoen  - verkleden 
- de hoed  - de trui  - versieren 
- de jas   - de veter  - anders 
- de jurk   - de onderbroek - hetzelfde 
- de ketting  - aandoen  - bloot 
- de kleren  - aantrekken  - kort 
- de kleur  - dichtdoen  - lang 
- de koffer  - kiezen   - geel 
- de knoop  - passen  - rood 
- de laars  - uitdoen  - blauw 

 



 

Hiep, hiep, hoera! 
De komende maand zijn er een aantal kinderen jarig! Van harte gefeliciteerd! 
Groep Hummels 
Aron Bodegom  23 december (3 jaar) 
Ayana   28 december (4 jaar) 
Aureni   30 december (3 jaar) 
Joao Pedro  9 januari (3 jaar) 
Jeena   17 januari (4 jaar) 
 
Groep Krummels 
Puck   31 december (4 jaar) 
Sarah   15 januari (4 jaar) 
 
Er is te zien dat sommige kinderen 4 jaar worden binnenkort en dat betekent dat ze naar de basisschool 
zullen gaan. We wensen hen daar een hele fijne tijd toe! 

Wij vinden het leuk als de jarige in de groep trakteert. Omdat we een gezonde peuterspeelzaal zijn, vragen 
we u om een gezonde traktatie uit te delen. Dus geen snoep, chips of chocolade. Leuke ideeën vindt u op 
www.gezondtrakteren.nl. Bij vragen kunt u altijd één van de juffen benaderen. 

 
Sinterklaasfeest 
Op dinsdagochtend 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. We verwachten de peuters op de volgende 
tijden: 
08.45-09.45 uur Krummels 
10.00-11.00 uur Hummels 
 
Ouders zijn ook welkom. Wat we precies gaan doen, blijft nog even een verrassing. Het belooft een leuk 
feest te worden! Heeft u vragen? Stel ze aan één van de juffen.  
In de middag is de peuterspeelzaal gesloten. 
 
Kerstfeest 
Op dinsdagochtend 19 december (Krummels) van 10.45-11.30 uur en dinsdagmiddag (Hummels) van 14.15-
15.00 uur bent u uitgenodigd om naar de peuterspeelzaal te komen om met wat lekkere en gezonde hapjes 
het jaar af te sluiten. Er zal binnenkort een lijst worden opgehangen waarop u kunt aangeven wat u wilt 
meenemen.  De peuterspeelzaal is wel heel het dagdeel open.  
 
Op donderdag 21 december doen de peuters en hun ouders mee met de Kerstwandeling. Aan het begin 
van de wandeling zingen de peuters een lied bij de ingang van de school. Daarna mogen ze mee lopen met 
de ouders om te kijken wat de andere groepen laten zien. U krijgt daar nog meer informatie over. De 
Kerstwandeling eindigt op het schoolplein en daar zal een gezamenlijke afsluiting zijn. Donderdagmiddag 
21 december en vrijdag 22 december is de peuterspeelzaal gesloten.  
 
Reservekleding  
Wij kunnen nog goed reservekleding voor jongens gebruiken. Als u wat heeft, wilt u het dan meebrengen? 

http://www.gezondtrakteren.nl/


 

 
Afmelden 
Is uw kind ziek of komt uw kind een keer niet? Meld het even via 06-20461752. Als wij niet opnemen, kunt 
u een voicemailbericht inspreken of een sms versturen. 
  
Kosten 
De Voorschool wordt door de gemeente Den Haag gesubsidieerd. U hoeft daarom maar een kleine bijdrage 
per maand te betalen. Voor vier dagdelen betaalt u 20 euro per maand. Het rekeningnummer is: NL 58 
INGB 0000 0829 78 t.n.v. School met de Bijbel. Hier kunt u op de eerste van de nieuwe maand 20 euro 
naar overmaken o.v.v. de naam van uw kind & de groep (Hummels of Krummels). Wanneer u de 
ooievaarspas heeft en u deze heeft laten scannen bij de administratie, hoeft u niets te betalen. Deze 
informatie geldt tot 31 december 2017. Bij juf Emy staat nu een pinautomaat. U kunt dus ook uw bijdrage 
op de 1e van de maand of de eerste werkdag daaropvolgend via de pin betalen.  
 
Water drinken 
Vanaf maandag 18 november willen we met de kinderen elke dag water gaan drinken. Het plan is om elke 
dag een kan water op de tafel te zetten en bekertjes. We merken nu dat er regelmatig pakjes met drinken 
of bekers met zoetigheid mee wordt gegeven. Voor de kinderen is dit niet heel gezond en om die reden 
willen we met elkaar water gaan drinken.  
Wilt u met uw kind thuis oefenen met het drinken uit een beker? 
 
Ziekte juf Yvette 
Juf Yvette is nu al geruime tijd ziek. We weten nog steeds niet wat het is. Dat wordt nog verder onderzocht. 
U ziet daarom juf Janine op de groep. Voor veel ouders een bekend gezicht, omdat zij vorig schooljaar de 
juf in groep 1 was.  
 
Belangrijke data 
Dinsdagochtend 5 december Sinterklaasfeest   
Dinsdag 19 december  Kerstmaaltijd 
Donderdag 21 december In de middag vrij (Krummels) 
Donderdag 21 december Kerstwandeling; theatertour: 17.00-19.45 uur 
Vrijdag 22 december   Tamarinde gesloten 
Maandag 25 december   Kerstvakantie  
t/m vrijdag 5 januari 
Dinsdag 30 januari &  10-minutengesprekken Tamarinde 
donderdag 1 februari   
Dinsdag 6 februari  Tamarinde in de middag gesloten;  
 
We hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier heeft gelezen! 
Groetjes, 
Team Tamarinde 
Juf Marieke, juf Annemieke Kester en juf Janine  
 
 



 

Bijlage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


