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Nieuwsbrief  Thema ‘Hoera, een baby!’ 
 
Thema ‘Hoera, een baby’ 
Na Pasen start ons nieuwe thema. Dit duurt nog even, maar we willen u in deze 
nieuwsbrief graag informatie geven over de komende Paasviering, dus sturen we de 
nieuwsbrief deze keer iets eerder.  
Met in beide groepen zwangere moeders of pasgeboren baby’s, leek het ons leuk om 
hier met het nieuwe thema bij aan te sluiten! We bieden activiteiten aan rond het 
verzorgen van en omgaan met een baby. Zo kijken we met de kinderen naar welk 
speelgoed voor een baby bedoeld is, wassen we de babypop, maken we een 
rammelaar als cadeautje en houden we als afsluiting een feestje in een versierde klas 
ter gelegenheid van de geboorte van de baby. U bent daarbij van harte uitgenodigd!  
 
De thema-afsluiting zal op vrijdag 25 mei zijn. De ouders van de Hummels zijn in de 
klas welkom vanaf 8.15 tot ong. 9.00. De ouders van de Krummels zijn welkom vanaf 
13.00 tot ong. 13.30. Hierna bent u uitgenodigd om met elkaar nog wat te drinken.   
    
Wij zoeken voor dit thema nog:  

 kleine rompers (voor babypop). slabbetjes, babykleertjes 
 lege blikken/dozen van nutrilon/bambix 
 lege flesjes van verzorgingsproducten voor baby’s 
 babyspeelgoed 
 babytijdschriften 
 witte doeken/lappen, stukken stof, oude t-shirts 

Heeft u thuis nog iets liggen, wij horen het graag!  
  
Ook willen we vragen of elk kind een babyfoto van zichzelf mee wil nemen  
(zelf meenemen of mailen naar juf Yvette: yraalte@tamarschool.nl) 
 
De belangrijkste woorden die we de komende weken aanbieden, zijn:   
 

de baby   huilen   klein  
het bad  inpakken  groot  
het feest  kruipen   hard/zacht (geluid)  
de fles  liggen   hard/zacht (materiaal)  
de luier  ophangen  honger  
de melk  uitpakken  leeg/vol  
de pap  slapen    eindelijk  
de rammelaar spelen    stil  
de slab-   vasthouden  voorzichtig 
het speelgoed zich wassen  welterusten  
de wieg  zorgen voor   veel/weinig  

 

mailto:yraalte@tamarschool.nl
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Pasen 
Komende woensdag 28 maart vieren we Pasen met elkaar. De viering is van 13.00 tot 14.00 in City Life 
Church (Escamplaan 280). De peuters zullen ook een bijdrage leveren! We zijn al hard aan het oefenen.  
Er zullen rijen gereserveerd zijn voor peuters+ouders, zodat we allemaal bij elkaar kunnen zitten en de 
kinderen makkelijk voor het optreden verzameld kunnen worden.  
We hebben een paar ouders nodig die willen assisteren tijdens de viering (de kinderen het podium op en af 
helpen via de trap). Wilt u helpen: meld het even bij één van de juffen.  
 
Notulen Oudercommissie – samenvatting 

 De Harmonisatie die per 1 januari 2018 is ingegaan loopt wel, maar het gaat helaas niet vanzelf. Er 
wordt veel tijd ingestoken om alles goed te regelen. 

 Omdat Josephien (de moeder van Joshua) heeft aangegeven te stoppen met de Oudercommissie 
neemt Marlies Doelwijt (moeder van Abby) de rol van Secretaris over. 

 De Website is af en gevuld met foto’s en nuttige informaties voor de ouders. Neem vooral een 
kijkje! 

 Juf Gretha is geslaagd. Gefeliciteerd!  
 Gelukkig zijn er geen luizen geconstateerd;-) 
 De traktaties op verjaardagen zijn gelukkig steeds gezonder, daar zijn we heel blij mee. Ook het 

samen water drinken in de klas bevalt erg goed. Er hoeven dus geen eigen bekers met drinken 
meer te worden meegenomen. 

 Voor de komende periode is  “zindelijkheid van de peuters” een speerpunt .  Alle peuters die 
zonder luier naar school komen worden actief gestimuleerd om naar de wc te gaan. Voorheen 
gingen alle kinderen mee naar de wc, maar dit kost heel veel tijd. Als er thuis ook nog niet wordt 
geoefend, heeft dit ook nog niet zoveel zin. 

Vanuit de OC: Even voorstellen 
Ik ben Marlies Doelwijt. Ik ben 37 jaar en de moeder van Lisa (5jr) en Abby (3jr) en die zit nu op Tamarinde 
bij de Krummels. Vorig jaar heb ik er bewust voor gekozen om te stoppen werken, zodat ik mij meer kan 
focussen op ons gezin. Het helpt mij om een nog leukere moeder te zijn ;-). Sinds dit jaar zit in de 
oudercommissie. Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren en hoor het graag als er vragen of ideeën 
zijn! 
 
Hiep, hiep, hoera! 
Benjamin   17 april (3) 
Farasha   20 april (3) 
Immanuël  25 april (3)  
Tim   4 mei (4) 
Redzeb   4 mei (4) 
Tima   5 mei (4) 
Valerie   20 mei (4) 
  
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.  

http://www.gezondtrakteren.nl/
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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. 

Belangrijke data 
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 
vrijdag 20 april:   De Krummels (middag) zijn vrij  
vrijdag 27 april:   Koningsdag – de kinderen zijn vrij 
30 april t/m 11 mei:   Meivakantie 
21 mei    Tweede Pinksterdag – de kinderen zijn vrij 
 
 

Groetjes, 
Team Tamarinde  
Juf Yvette, Juf Marieke en juf Annemieke Kester 

 

 

 


