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Nieuwsbrief  Thema ‘Muizen en olifanten’ 
 
Thema ‘Muizen en olifanten’ 
Na de kerstvakantie zijn we gestart met een nieuw thema: ‘Muizen en olifanten’, over grote en kleine 
dingen en dieren. We ontdekken met elkaar wat groot en klein betekent. De huishoek is nu het huis van 
muis en olifant. We knutselen muizen en olifanten en de boekenkast staat vol met boeken die bij dit thema 
passen.  
 
Woorden die dit thema worden aangeboden, zijn:  
- de muis  - gooien  - achter   - klein/kleiner  
- de olifant  - passen  - te (groot/klein)  - groot/groter  
- de rugzak - kruipen   - hetzelfde   - op  
- de stoel - springen   - anders   - onder  
- de tafel - stampen   - er onderdoor   - op je tenen  
- het touw - dansen  - er overheen   - samen  
- de voet - rollen   - hoog/laag   - alleen  

 
Zindelijkheid/WC 
Op de peuterschool komen de kinderen maar een aantal uren per dag. Deze beperkte tijd willen we 
inzetten om zoveel mogelijk speel- en leeractiviteiten aan te bieden. Op dit moment kost het verschonen 
veel tijd en daarom willen we een aantal dingen veranderen en bij u neerleggen. 
Sommige kinderen die bij ons binnenkomen, zijn al zindelijk, maar dit geldt niet voor alle kinderen.  
Toch is dit wel de gevoelige leeftijd om met zindelijkheidstraining te starten. We verwachten dat kinderen 
rond de drie jaar toch echt zindelijk kunnen zijn. Voor vragen over zindelijkheid kunt altijd bij de leidsters 
en bij het consultatiebureau terecht.  
Kinderen die vier jaar zijn en niet zindelijk zijn, kunnen niet starten op de basisschool (medische gevallen 
uitgezonderd).   
 
Praktisch voor op de peuterschool: 
Zorg ervoor dat uw kind met een droge luier op school komt. 
’s Ochtends gaan we met de zindelijke kinderen naar de wc tijdens de vaste toiletronde. Als uw kind bijna 
zindelijk is, kunnen we met elkaar overleggen hoe we dit op de peuterschool vorm geven, bijv. met gebruik 
van een luierbroekje die het kind zelfstandig aan en uit kan trekken.  
De kinderen die nog niet zindelijk zijn en daar thuis nog niet mee bezig zijn, zullen we alleen verschonen als 
het uiterst noodzakelijk is.  
’s Middags verschonen wij uw kind (net als nu) in principe niet. Alleen als uw kind een poepluier heeft, 
zullen we dit wel doen. De zindelijke kinderen nemen we mee naar de wc tijdens onze vaste toiletronde. 
 
Nieuwe kinderen 
De komende weken zijn er een aantal nieuwe kinderen bij ons op de peuterschool gekomen. 
We hopen dat jullie een fijne tijd krijgen bij ons.  
Bij de Hummels: Justin en Yamina 
Bij de Krummels: Jaelynn, Zyva-Lynn en Florianne 
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Hiep, hiep, hoera! 
De komende tijd zijn de volgende kinderen jarig.  Van harte gefeliciteerd! 
Jaelynn   4 februari (3 jaar) 
Aliyah    11 februari (3 jaar) 
Rifat   13 februari (3 jaar) 
Raman   21 februari (4 jaar) 
 
Wij vinden het leuk als de jarige in de groep trakteert. Omdat we een gezonde peuterschool 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/administratie 
Door de harmonisatie van de kinderopvang zijn er vanaf 1 januari 2018 veranderingen in de betaling voor 
de uren dat uw kind naar de peuterschool komt. We werken samen met het administratiekantoor Korelon. 
Van hen zult u dan ook de facturen gaan ontvangen. Aan het einde van de maand sturen ze een factuur 
voor de volgende maand. Eind januari zullen ze eenmalig een dubbele factuur sturen: namelijk voor januari 
en februari.  

Heeft u vragen rondom betaling en administratie, dan kunt u bij juf Annemieke Kester terecht.   

Tijden 
Voor de duidelijkheid noemen we nog een keer de nieuwe tijden van de peuterschool.  
Krummels:  maandag en dinsdag:  8.15-12.00 (inloop 8.15-8.45) 
  donderdag en vrijdag:  13.00-15.15 (inloop 13.00-13.15; ophalen vanaf 15.00) 
Hummels:  maandag en dinsdag:    13.00-15.15 (inloop 13.00-13.15; ophalen vanaf 15.00) 
  donderdag en vrijdag:  8.15-12.00 (inloop 8.15-8.45) 
Vanaf 15.15 hebben de juffen andere taken, dus we vragen u om uw kind uiterlijk 15.15 op te halen.  
 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Oudergesprekken 
Op 30 januari en 1 februari vinden de oudergesprekken plaats. Heeft u al een tijd gekozen? De lijsten 
hangen op het bord in de gang. De gesprekken vinden plaats in de Tamarschool.  
 
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. 

Liedjes 
Deze liedjes kennen de kinderen al: 
 
“Ollie, ollie, olifant. Pas op, ga maar aan de kant. Want de olifant doet stap, stap, stap. En de oren gaan van 
flap, flap, flap. En de slurf doet spetter spat, hij spuit je nat! Pssjt!”  
  
“Ik ben een heel klein muisje en dans graag in het rond. Dan kom ik uit mijn huisje en spring hoog van de 
grond. Maar… komt de poes, die zegt: miauw. Dan ren ik naar mijn huisje, gauw! Piep, piep, piep!”  
 
Bericht vanuit de O.C 
Binnenkort hebben we op Tamarinde weer een vergadering van de oudercommissie. Heeft u een vraag, 

opmerking of tip voor ons, laat het weten aan één van de oudercommissieleden: 

Franciana (moeder van Joao Pedro Bom), Marlies (moeder van Abby),  Mariam (moeder van Zoë), 

Gerdientje, Josephien (moeder van Joshua). 

Belangrijke data 
26 januari:  wij zijn open op de gewone schooltijden (in tegenstelling tot de school)! 
30 januari:  oudergesprekken van 15.30-17.15 
1 februari:  oudergesprekken van 15.30-17.15 
6 februari:  studiemiddag, de Hummels zijn vrij 
26 feb-2 mrt:  voorjaarsvakantie 
 
Groetjes, 
Team Tamarinde  
Juf Yvette, Juf Marieke en juf Annemieke Kester 


