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Rectificatie
In de nieuwsbrief van 1 oktober (nieuwsbrief 3) stond een artikel over het peuter-kleuter atelier.
Hierin stond vermeld dat de ochtenden waarop de peuters gymmen ongewijzigd zouden blijven.
Dit is echter niet correct. De gymlessen zullen plaats gaan vinden op donderdag en vrijdag.

Nieuws van onze peuters
De peuters zijn van start gegaan met het thema ‘Kunst’. Op de Kijk-avond, donderdag 1 november, kunt alle creativiteit komen bewonderen. Er wordt veel geknutseld rond dit thema met verschillende materialen. We bekijken en benoemen met wat we knutselen. Wat heb je nodig als je gaat verven of plakken? Waar staat dat, hoe gebruiken we
dat en hoe ruimen we dat weer op? We gaan aan de slag met het oefenen van kleuren, zoek iets van dezelfde kleur
en juf Joanne zal tijdens haar Engelse les hier ook op aansluiten.
Donderdag 25 oktober bezoeken we met de peuters de Blaauwe Hoeve.
Dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november is er een voorstelling voor al onze peuters van ‘De rode paraplu’.
Deze voorstelling wordt gegeven door Hetty Mens. Zij is zangpedagoge. Mocht je deze ochtend graag naar de voorstelling komen kijken en je komt deze dag normaal niet naar de peutergroep, dan kan je extra reserveren. We luisteren in de komende weken alvast naar de liedjes en lezen uit het boek van ‘De rode paraplu’ van Ingrid en Dieter
Schubert. https://www.cultuurmenus.nl/project/de-paraplu-2-tot-4-jaar.

Nieuws van BSO De Tivoli
Donderdag 27 september vierden we samen het oogstfeest in onze Tivolituin. We ontvingen veel opa’s en oma’s, ouders en kinderen in onze tuin. Het was een waar feest. We maakten zelf groentesoep en bakten broodjes op open
vuur en speelden in de modderkeuken. Het weer droeg positief bij. Het was een prachtige dag.
Woensdag 3 oktober zijn we met de kinderen naar het bos gegaan voor een struintocht en een herfstlunch.
’s Middags zijn we naar de kinderboerderij gegaan.
Woensdag 10 oktober trekken we naar Terneuzen waar we met de BSO’s van diverse kinderopvangorganisaties uit
Zeeuws-Vlaanderen een hele gezellig ‘natuur-speelmiddag’ houden. Deze middag wordt mede georganiseerd door
Natuur en Zo’.

Programma herfstvakantie BSO De Tivoli
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Indianenfeest
Spelen bij de Vogel en pannenkoeken-dag
Timmeren en knutselen
Moestuin en koken
Winterklaar maken van de moestuin en versieren we de buitenkeuken

Zie bijlage voor het programma

