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Nieuwsbrief  Thema ‘Welkom Puk’ 
 
Thema ‘Welkom Puk’ 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Welkom Puk’. Een mooi thema om kennis te 
maken met onze peuterspeelzaal. Het thema gaat namelijk over opruimen, schoonmaken en waar alles te 
vinden is in het lokaal. De kinderen helpen Puk om te wennen op school. Ze laten Puk zien waar hij met de 
blokken kan spelen of een boekje kan lezen, waar hij zijn handen kan wassen en hoe hij moet opruimen. 

De woorden die bij dit thema horen zijn:  

- de bezem  -     bouwen 
- de blokken  -     helpen 
- de bouwhoek  -     opruimen 
- de emmer  -     schoonmaken 
- de huishoek  -     blij 
- de kast   -     verdrietig 
- de kraan  -     schoon  
- de kring  -     vies/vuil 
- de prullenbak  -     netjes 
- de rugzak  -     gezellig   
- het sop   -     droog 
- de vlek   -     nat 

 
Thema-afsluiting en informatiebijeenkomst 
Op vrijdag 29 september willen we het thema samen met de ouders afsluiten.  
De ouders van de Hummels zijn in de klas welkom van 8.30 tot 9.15. De ouders van de Krummels zijn 
welkom van 13.00 tot 13.45. Hierna bent u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het reilen en 
zeilen op de peuterspeelzaal. De informatiebijeenkomst die in de kalender staat op 29 augustus is dus 
alleen bedoeld voor de Tamarschool.   
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Nieuwe kinderen 
In de zomervakantie zijn er veel kinderen 4 jaar geworden.  
Daarom is er weer plek voor nieuwe gezichten.  
We hopen dat jullie een fijne tijd krijgen bij ons.  
Bij de Hummels: Jeena, Aron, Sven, Aureni, Aliyah, Joshua 
Bij de Krummels: Maily, Tima, Rifat, Faith, Cheyenna  
 
Weekmail 
Elke vrijdag krijgt u een weekblad via de mail.  
Hierin staat actuele en belangrijke informatie van zowel de school als de  
peuterspeelzaal. Het is fijn als u als ouder goed op de hoogte bent. 
 
Hiep, hiep, hoera! 
De komende tijd zijn de volgende kinderen jarig.  Van harte gefeliciteerd! 
 
Anne Sofie  24 september (3 jaar) 
Zoë   24 september (3 jaar)  
Anaya    5 oktober (3 jaar)   
Asya   6 oktober (3 jaar) 
Neriah   10 oktober (3 jaar) 
Luïs       12 oktober (4 jaar)  
 
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 
http://www.gezondtrakteren.nl. Bij vragen kunt u altijd één van de juffen 
benaderen.  
 
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,- 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,- naar overmaken o.v.v. de naam van uw kind en de groep 
(Hummels of Krummels). Wanneer u een Ooievaarspas heeft en u deze heeft laten scannen bij de 
administratie, hoeft u niets te betalen. Deze informatie geldt tot 31 december 2017. 

Nieuw: 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.  

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. 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Zendingspotje 
Net als op de basisschool hebben wij elke dinsdag een spaarpotje in de klas. We zamelen dan geld in voor 
het sponsorkindje Natanael van onze school. Het spaarpotje zal bij binnenkomst naast de fruitbak staan, 
zodat de kinderen het geld er gelijk in kunnen doen. Jullie worden van harte uitgenodigd om mee te sparen 
voor ons sponsorkindje uit de Dominicaanse republiek. 

Klachtencommissie  
Vanaf 1 januari 2016 zijn we als peuterspeelzaal aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.  
Als u een klacht heeft, kunt u natuurlijk als eerste terecht bij de leidsters en bij de leidinggevende van de 
peuterspeelzaal. Mocht u er met hen niet uitkomen, dan kunt u altijd bij deze klachtencommissie terecht. 
Al hopen we natuurlijk van harte dat dit niet nodig is. Op het prikbord vindt u de volledige procedure.   
 
Liedjes 
In de nieuwsbrief kunt u af en toe nieuw aangeleerde liedjes vinden. Deze keer de liedjes waarmee we de 
dag altijd beginnen en afsluiten.  
In de kring eindigen we het gebed met het volgende liedje:  
Dank U Here Jezus, voor deze nieuwe dag.  
En dat ik vandaag weer lekker spelen mag.  
Dank U Here Jezus, ik vind het heel erg fijn.  
Dat U ook vandaag weer dicht bij mij wilt zijn.  
Dank U voor de regen en voor de zonneschijn.  
En dat het vandaag weer een fijne dag zal zijn.  
 
En daarna zingen we, voor de meesten vast bekend, het ‘goedemorgen-liedje’. We heten elk kind 
persoonlijk welkom met dit liedje. We beginnen altijd bij Puk.  
Goedemorgen Puk, blij om jou te zien. Wie zit er naast jou, weet je dat misschien?  
En zo gaan we de hele kring rond, tot we eindigen met:  
Goedemorgen juf, blij om jou te zien. Nu zijn we klaar en tellen we tot tien.  
 
Als we naar huis gaan, zingen we het volgende liedje: 
Heer, we gaan nu weer naar huis toe, deze dag is weer voorbij.  
Daarom willen wij U danken, want U zorgt zo goed voor mij. Amen, amen.  
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Belangrijke data 
8 september   Schoolfotograaf 
18 september  Studiedag – de kinderen zijn vrij 
19 september  Prinsjesdag – de kinderen zijn vrij 
25 september   Studiemiddag – de Hummels zijn vrij 
4 oktober  Rommel-/kledingmarkt in de aula 12.30 
5 oktober   Rommel-/kledingmarkt in de aula 8.30-9.00 
16 t/m 20 oktober  Herfstvakantie 
27 oktober  Studiemiddag – de Krummels zijn vrij 
7 november  Studiedag – de kinderen zijn vrij 
27 november   Studiemiddag – de Hummels zijn vrij 
 
Groetjes, 
Team Tamarinde  
Juf Yvette, Juf Marieke en juf Annemieke Kester 


