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2. van harte gefeliciteerd!!!

We zijn drie wereldburgers rijker! Jessica, Jesper en Ryan de
Jong: van harte gefeliciteerd met jullie prachtige dochter Nola.
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Linda Baas, Harry, Sven en Nick Kruit:
Van harte gefeliciteerd met jullie ;ieve
dochter en zusje Mila

3. Trainer Uk en Puk
We zijn super trots dat we nu een eigen Uk & Puk trainer in ons midden hebben.
Alma de Vries heeft het officiële certificaat behaald als Uk & Puk Train-de-Trainer. Binnen onze
organisatie gaat Alma de pedagogisch medewerkers in dit programma verder trainen met als doel
de pedagogische kwaliteit te verbeteren en de ontwikkelingen van de kinderen op een speelse
manier doelgerichter te stimuleren.

Alma, succes en alsnog van harte gefeliciteerd!!!!

4. Uitbreiding Groen van Prinsterer
Binnen de Groen van Prinstererschool gaan we uitbreiden. We krijgen een extra BSO groep. Foto’s
volgen z.s.m.

Liedje:

5. Uk en Puk: “Dit ben ik.”

Enkele woorden die wij oefenen zijn: • Hoofd, mond, neus, oog,
oor, buik, arm, been, hand, voet • Blazen, zuigen, lippen, bellen •
Horen, zacht, hard, stil, donker, groot, klein, ik, jij • Hard, zacht,
ruw, voelen, aaien, kriebelig, voelen, • Zien, kijken, wit, weg,
kiekeboe • Smeren, voelen, ruiken • Stinken, mmm, bah, zoet,
zuur, lekker, vies, proeven • Blij, boos, verdrietig

15 maart start het nieuwe thema van Uk en Puk: “ Dit ben ik.” Hierin staat het eigen lichaam centraal. We
beginnen dit thema met de vraag “Wat heeft Puk in zijn rugzak!?” Het is een spiegeltje. Alle kinderen krijgen om
de beurt de gelegenheid om eens in de spiegel te kijken. Ze zien hun eigen gezichtje, hun mond, neus, oren en
ogen. Tijdens de komende periode gaan we ook allerlei leuke activiteiten en spelletjes doen met onze zintuigen.
Zo ontdekken de peuters dat zij kunnen ruiken met de neus en via een luisterspel leren zij luisteren met hun oren.
We gaan namelijk een tikkende wekker zoeken.
Ook gaan we met zijn allen bewegen! De peuters die het leuk vinden, gaan fietsen. Uiteraard ieder op zijn of haar
eigen tempo. Bij deze sportieve bezigheid is zelfs een speciaal liedje genaamd “lekker fietsen”.
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… Linda met zwangerschapsverlof is.
… De kinderen ontzettend van de sneeuw genoten hebben en wij de sneeuw naar
binnen gehaald hebben.
… Lenn V. grote broer is Dane , Julian F grote broer van Emmely en Lisa grote zus van
Levi. Van harte gefeliciteerd

… Wij volop van het mooie weer genieten en weer veel buiten te vinden zijn.
… Wij het fijn vinden dat als uw kind niet komt , dit even telefonisch of via de mail wordt
gemeld?
… Er een oplaad paal is geplaatst op de parkeerplaats van Dzoh ?
… Mariska Seinen dacht dat dit bedoeld was voor het personeel van Kwebbel om zichzelf
op te kunnen laden ?

… Wij weer heel veel nieuwe kindjes mogen verwelkomen? Lieve Tinus, Saar, Nisa, Lynn,
Feline, Lottie, Sened & Luuk heel veel speelplezier bij ons!
… Er ook weer 2 kindjes bij ons terug komen? Super gezellig dat jullie weer bij ons komen
spelen Juliah en Sena:)!
… Onze collega Linda is bevallen van een prachtige dochter genaamd Mila. Heel veel
geluk!
… Wij het super fijn zouden vinden als de papa’s & mama’s namen in de jassen, tassen,
schoenen etc. zetten… Dan kunnen wij ook eerder met de kinderen naar buiten.

… Jessica bevallen is van een prachtige dochter Nola
… Wilja bevallen is van een prachtige dochter Lotte
… Wij erg blij zijn dat alle kindjes weer mogen komen spelen, en wij ze gemist hebben!
… Onze collega Ilse afscheid van ons gaat nemen, zij toe is aan een nieuwe uitdaging en
per 1 april niet meer werkzaam zal zijn binnen Kwebbel. Wij Ilse heel veel succes wensen!
… Lisa Dokter vanaf 1 maart op onze locatie werkzaam is.

6. Kwebbelpraatjes
*Guus noemt de namen van de jongens in de groep. Jenny zegt tegen Guus: “ En Bibi is een...? “
Guus roept:” Een meisje.” Bibi zegt: “ En wat is Jozef dan?” Waarop Guus antwoordt: “ GEK.”

BLA BLA BLA

*Saskia haalt Jaysen van school en vraagt wat hij later wil worden als hij groot is.. “ Uhhh”, zegt Jaysen .”Niets , ik wil
gewoon bij mijn papa en mama blijven wonen. “
*Sam S.krijgt complimenten over zijn mooie sokken.“Ja die heeft oma gebreid.” Laura : “Oh, wil oma die ook voor mij
maken?” Sam:”Ja hoor, maar moet je wel zelf vragen.. . maar ze praat wel Drents.” Haha!
*Sharon is bezig met een raamtekening waarop Siem zegt: ‘’Wat kan jij mooi schilderen!’’. “O dank je Siem, verf jij ook wel
eens thuis?” Siem: ‘’Nee daar houdt mama niet zo van, maar wel van chocola!’’*
* De kinderen van groep Denim zitten aan tafel en mogen zelf een koekje pakken. Olivier pakt een half koekje waarop
Marona zegt: “Nu heb je maar een half koekje’.’ Olivier: ‘’Geeft niks uit!’’
*Bij groep Denim hebben ze de muziek even hard aan. Emma danst gezellig mee op het nr. van Rio de Janeiro.
Emma zegt: ‘’Mama draait ook altijd Bob Marley op de radio thuis!”
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