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Nieuwsbrief  Thema ‘Eet smakelijk’ 
 
Thema ‘Eet smakelijk’ 
Vanaf komende week is het nieuwe thema ‘Eet smakelijk!’. In de klas maken we een restaurant en een 
supermarkt. De kinderen gaan proeven wat lekker smaakt en wat vies smaakt. We gaan met elkaar ook iets 
lekkers maken en dit uitdelen aan kinderen uit groep 1. Die gaan we namelijk uitnodigen om te komen 
picknicken bij ons. Gezellig hè? Wij hebben er veel zin in!  
  
De belangrijkste woorden die we de komende weken aanbieden, zijn:   
  
- de beker  - de wortel  - helpen  - honger/dorst hebben  
- het bord  - de suiker  - bakken  - alsjeblieft  
- de buik  - de appel  - erin doen  - dank je wel  
- de kom  - de banaan  - inschenken  - eet smakelijk  
- de lepel  - de sinaasappel - jarig zijn  - leeg/vol  
- het mes  - de boterham  - koken   - vies/schoon  
- de vork  - het ei   - proeven  - bah!/mmm!  
- het schort  - het fruit  - roeren  - smullen maar!  
- het tafelkleed  - de melk   - ruiken   - snel  
- de verrassing  - de boter  - de tafel dekken - wat  
  
Heeft u thuis nog wat lege verpakkingen van etenswaren? We gebruiken ze graag in onze supermarkt! Denk 
aan: boterkuipjes, eierdozen, melkpakken (goed uitgespoeld), dozen van 
koekjes/crackers/pannenkoekenmix, smeerkaas, hagelslag, zout, etc. 
(Soep)blikken, potjes/flesjes van kruiden (geen glas). 
 
Of heeft u nog ‘potten en pannen’, andere keukenspullen of kokskleren? Leuk voor in ons restaurant! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Fluitenbergstraat 6  
2545 NL Den Haag 

 

Hiep, hiep, hoera! 
Aliyah    11 februari (3 jaar) 
Rifat   13 februari (3 jaar) 
Raman   21 februari (4 jaar) 
Faith   9 maart (3 jaar) 
Cheyenna  12 maart (3 jaar) 
Aron Koppelaar  17 maart (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.  
 
Belangrijk – ophalen kinderen! 
Wij merken dat kinderen soms door iemand anders dan de ouders worden opgehaald. Voor de veiligheid 
van de kinderen is het heel belangrijk om het aan te geven als uw kind door iemand anders wordt 
opgehaald. Wilt u het ook doorgeven als uw kind door de kinderopvang wordt opgehaald? 
 
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. Ook de kinderen die in de oude regeling zitten, ontvangen een factuur.  
Let op: er is een nieuw rekeningnummer! 
Heeft u vragen rondom betaling en administratie, dan kunt u bij juf Annemieke Kester terecht.   

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. 

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. 
 
Belangrijke data 
26 feb-2 mrt:    voorjaarsvakantie 
woensdag 28 maart:   paasviering in City Life Church van 13.00 tot 14.00 
donderdag 29 maart:   studiedag – de kinderen zijn vrij 
vrijdag 30 maart:   Goede Vrijdag – de kinderen zijn vrij 
maandag 2 april:   Tweede Paasdag – de kinderen zijn vrij 
dinsdag 3 april:    studiedag – de kinderen zijn vrij 
 
Groetjes, 
Team Tamarinde  
Juf Yvette, Juf Marieke en juf Annemieke Kester 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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