Nieuwsbrief

september 2015

Beste ouders,
Inmiddels zijn er alweer twee weken voorbij van het nieuwe jaar. Het doet ons goed
om te zien hoe snel alles weer veilig en vertrouwd is voor de kinderen.
Buiten voelen we de frisheid van september in de lucht. Op onze jaartafel staan
mooie zonnebloemen als een prachtig beeld van wat er nu in de natuur gebeurt. De
zon heeft de zonnebloemen in de zomer doen groeien tot grote hoogte. De nieuwe
zaden zijn in de bloemen uitgegroeid. Nu buigt het bloemhoofd zich naar benden en
laat haar zaden terug vallen op de aarde. De natuur trekt zich op deze manier, na
een uitbundige periode, zichtbaar terug in de aarde om zich voor te gaan bereiden
op een nieuwe lente waarin de zaden weer gaan ontkiemen en groeien.
Ook wij pakken na de zomertijd uitgerust en met nieuwe kracht en inspiratie het
dagelijks ritme weer op!
Nu volgt de herfst- en de wintertijd. Een periode waarin we een paar mooie
jaarfeesten met elkaar gaan vieren. Het vieren van de jaarfeesten is dit jaar het
centrale thema bij peutergroep Twinkel. U vindt er meer informatie over in deze
nieuwsbrief.
Wij wensen u samen met uw kind een inspirerende tijd toe.
Namens het team en het bestuur van peutergroep Twinkel.
Sabine van der Graaf – Vreeken
teamcoördinator peutergroep Twinkel
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Oogstfeest 21 tot en met 25 september.
De zomertijd heeft de bloesems en zaden doen uitgroeien tot vruchten, zaden en
noten. Nu breekt de tijd aan om te oogsten. We vieren daarom bij peutergroep
Twinkel het oogstfeest van 21 tot en met 25 september.
We maken in deze week samen met de kinderen appelmoes die we aan het eind van
de ochtend gezellig met de kinderen gaan opeten. Ook u bent daarbij van harte
welkom. We willen u vragen om daarvoor tijdens deze oogstweek om 11:40 uur
aanwezig te zijn.
Aarde droeg het in haar schoot
Zonlicht bracht het rijp en groot
Zon en aarde die ons dit schenken
Dankbaar zullen wij U gedenken
Christian Morgenstern

Oogstmand
In de week van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september gaan we voor het
maken van de appelmoes appels verzamelen. Er staat daarvoor in een oogstmand in
de peuterruimte klaar. Extra appels zijn in deze week en de in de week erna zeker
welkom. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Achtergrond informatie over de oogsttijd in september
De oogsttijd is ook de tijd van Michaël. Op vrije scholen vieren de kinderen het
Michaëlfeest op 29 september. Bij basisschool Ridderspoor gebeurt dit door het
spelen van spelletjes rondom het thema moed. De gedachte hierachter is onder
andere dat wij alle krachten die we tijdens de zomertijd hebben opgedaan vol goede
moed mee mogen nemen naar de herfst- en de wintertijd. Een tijd waarin we ons net
als de natuur weer meer naar binnen zullen keren. Het zonlicht neemt af, we
trekken ons terug in onze huizen, scholen beginnen weer, de vakantie is voorbij en
we gaan weer aan het werk. Vol goede moed, nieuwe kracht en inspiratie!
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Ouderavond maandag 26 oktober 2015
Thema: het vieren van de jaarfeesten.
Wij zijn zeer blij mee u te mogen uitnodigen voor een mooie, bijzondere ouderavond
op maandag 26 oktober 2015. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!
Tijdens deze avond krijgt u informatie over de jaarfeesten die we in de
peutergroep vieren. Deze jaarfeesten nemen een belangrijke plaats in. We vieren ze
niet zomaar en alleen omdat het gezellig is om een feest te vieren. Het hele
jaarritme wordt er door bepaald. Zo zijn de jaarfeesten voor de kinderen
herkenbare momenten in het jaar die een waardevolle bijdrage leveren aan hun
ontwikkeling.
Welke jaarfeesten worden er in de peutergroep gevierd? Waarom vieren we deze
feesten en wat is de betekenis ervan? Hoe kunt u ook thuis vorm geven aan het
vieren van een jaarfeest met kleine kinderen en waarom biedt dit zo’n waardevole
bijdrage aan de ontwikkeling van het kleine kind?
Allemaal vragen die beantwoord gaan worden tijdens deze inspirerende ouderavond.
Wij hebben voor deze avond een gastspreker uitgenodigd: Lois Eigenraam.
Lois is adviseur bij de begeleidingsdienst voor vrije scholen in Nederland.
Haar expertise is de ontwikkeling van het jonge kind. Lois geeft veel lezingen en
cursussen in het hele land en we zijn dan ook bijzonder blij dat zij haar
medewerking verleent aan onze ouderavond!
U krijgt voor deze avond nog een officiele uitnodiging.
Jaarfeesten tot aan de kerstvakantie
 Oogstfeest week van 21 tot en met 25 september.
 Sint Maarten woensdagmiddag 11 november.
 eerste advent maandagochtend 30 november.
 Sinterklaasfeest vrijdagochtend 4 december.

Speelochtend kleuterklas voor peuters
Op dinsdagochtend 6 oktober is er weer een speelochtend in de kleuterklas van
basisschool Ridderspoor. Van 09:30 uur tot 10:30 uur bent u van harte welkom om
samen met uw kind vrijblijvend een kijkje te komen nemen. De kleuterjuffen
vertellen u graag meer over het onderwijs op de vrije school.
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Boekentafel 13 oktober 2015
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt op dinsdagochtend 13 oktober
de gezellige boekentafel bekijken in de hal bij de kleuterklassen van Ridderspoor.
Er zijn prachtige boeken te koop voor kinderen en volwassenen. Daarnaast worden
er ook materialen voor het versieren van een jaartafel te koop aangeboden. Neemt u
gerust een kijkje. Het is zeker de moeite waard.
Vakanties en vrije dagen 2015




Woensdag 16 september Alphense jaarmarkt. Peutergroep Twinkel is gesloten.
19 tot en met 23 oktober Herfstvakantie.
21 december tot en met 1 januari kerstvakantie.

Agenda tot de herfstvakantie.








14 tot en met 18 september verzamelen van appels voor de appelmoes.
21 tot en met 25 september oogstfeest!
Dinsdag 29 september Michaelfeest basisischool Ridderspoor.
6 oktober speelochtend in de kleuterklas van 09:30 uur tot 10:030 uur
13 oktober boekentafel
19 tot en met 23 oktober herfstvakantie.
Maandag 26 oktober ouderavond thema: het vieren van de jaarfeesten.
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