Nieuwsbrief peutergroep Twinkel

lente 2017
De lente is gekomen,
de wereld is weer blij.
Je ziet het aan de bomen,
en ook aan jou en mij.
Je ziet het aan Christoffeltje,
hij danst op zijn pantoffeltje.
De hele lange dag
en als hij in zijn bedje ligt, dan dansen zijn
voetjes nog!

Beste peuterouders,
Een nieuw seizoen is aangebroken en dat bekent een nieuwe nieuwsbrief.
Het is lente! Bomen en struiken beginnen uit te lopen krokussen bloeien en fris gele
narcissen staan te stralen in de lentezon.
De lente wordt nu ook steeds meer zichtbaar op onze jaartafel. De wortelkindertjes
maken steeds meer plaats voor bloemenkinderen in mooie lente kleuren en moeder
aarde kan al bijna haar bloemetjes schortje om.
We zingen liedjes over de bloemen en straks komen daar ook de liedjes over de jonge
dieren bij. U vindt de teksten van een paar van deze liedjes in deze nieuwsbrief. En
natuurlijk staan de liedjes op onze lente en zomer cd, die te koop is voor 5 euro in de
peutergroep.
In dit heerlijke seizoen mogen we ook weer een paar prachtige jaarfeest met elkaar
gaan vieren. Om te beginnen het Palmpasen, en het Paasfeest. Meer informatie
hierover vindt u in deze nieuwsbrief.
Let u vooral op de toelichting op ons Palmpaasfeest waarin wij u vragen om voor uw
kind een Palmpasen stok te versieren!
Nieuws uit het bestuur.
In januari van dit jaar heeft Edo Wiebinga afscheid genomen als penningmeester van
ons bestuur. Onze nieuwe penningmeester Joost van Dijck heeft het stokje officieel van
hem overgenomen. Voor vragen over de facturen is Joost te bereiken via zijn email
adres: twinkel.penningmeester@gmail.com
Na het vertrek van Sanne van der Zandt als voorzitter waren wij op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat we haar hebben gevonden. Met
ingang van februari is Alma van der Pijl onze nieuwe voorzitter. In deze nieuwsbrief stelt
zij zich aan u voor.
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Hallo allemaal,
Graag stel ik mijzelf langs deze weg nog even officieel aan jullie voor.
Mijn naam is Alma van der Pijl en naast Sabine, Suzanne en Joost ben ik sinds enkele
weken het vierde bestuurslid van Peutergroep Twinkel. Mede door de geweldige tijd die
onze dochter er heeft gehad, draag ik Twinkel een warm hart toe en ik hoop de
komende jaren dan ook een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de stichting.
Ik ben getrouwd met Marcel en samen zijn wij de trotse ouders van drie kinderen; Jurre
(oudste kleuter bij juf Nina in de klas), Lena (na ruim een jaar genieten bij Twinkel, nu
jongste kleuter bij juf Nina) en Melle (start in januari 2018 bij Twinkel). Na een aantal
maanden klussen, wonen wij inmiddels met heel veel plezier in de Steinenbuurt, heerlijk
op loopafstand van school.
Naast alle drukte die een gezin met jonge kinderen met zich meebrengt, werk ik drie
dagen per week met heel veel plezier als docent Economie in de bovenbouw van het
VMBO.
Graag tot snel!
Alma
Organisatie
De komende maanden zijn er een paar wijzigingen in de bezetting van de groepen.
Ons team is klein, maar gelukkig hebben we goede oplossingen kunnen vinden.
Op maandag 27 maart en maandag 3 april is juf Sabine afwezig. Zij wordt vervangen
door juf Elly en juf Thea.
Op 10 en 17 mei wordt juf Carlanne vervangen door juf Suzanne.
En op 31 mei, 7 en 14 juni wordt juf Lia vervangen door juf Suzanne.
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Palmpasen
Dit jaarfeest vieren we van 3 tot en met 7 april Palmpasen. Dit is de week voor
Palmzondag op 9 april. Tijdens iedere ochtend in deze week bakken we broodhaantjes
met de kinderen. Deze broodhaantjes komen op hun eigen Palmpasen stok.
Dit jaar willen we aan u vragen om voor uw eigen kind een Palmpasen stok te versieren.
Een Palmpasenstok voor de peuters is een dunne tak van ongeveer 30 cm lang versiert
met crêpepapieren stroken in de lente kleuren. De top van de stok (ongeveer 5 cm)
omwikkelt u met aluminiumfolie, hier komt het broodhaantje op. Een voorbeeld staat
vanaf maandag 27 maart in onze peuterruimte.
Wij willen u vragen om de Palmpasen stok voor uw kind voorzien van zijn of haar naam
op de ochtend waarop uw kind in de Palmpasen week komt spelen mee te geven.
We vieren het Palmpaasfeest met een kleine optocht buiten aan het eind van de
ochtend waarvoor u als ouder van harte welkom bent. We willen u vragen om tijdens de
Palmpasen week uw peuter om 11:30 uur op te halen. Om zo de optocht met ons mee
te kunnen lopen.

Pasen
In de week voorafgaand aan het paasweekend van 15/16 april gaan we met de peuters
buiten versierde paaseieren zoeken.
Agenda
3 april tot en met 7 april Palmpasen feest
10 tot en met 13 april Paasfeest
Vakanties en vrije dagen
Op goede vrijdag en tijdens het paasweekend van 14 tot en met 17 april is peutergroep
Twinkel gesloten.
De meivakantie is van 24 april tot en met 5 mei.
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei Hemelvaart. Peutergroep Twinkel is dan gesloten.
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Liedjes
Sneeuwklokje
Sneeuwklokje, wit rokje, waar kom jij vandaan?
Ik kom uit de aarde, naar boven gegeaan.
Ik was eerst een bolletje , ik zat lekker warm in mijn holletje
Ging het zonnetje schijnen, moest de sneeuw wel verwdwijen
Kwam ik langzaam uit de grond…
En nu klingel ik in het rond
Klingel klangel klingel klang
Klingel klangel klingel klang
Narcis
Retet, retet, retet
Retet, retet, retet
Zeg hoor je mijn trompet (twee keer)
Ik ben de narcis prachtig geel
Ik groei op een hele lange steel
Het is lente
Het is lente, het is lente, de koeien zijn zo blij ze mogen weer naar buiten lekker in de
wei!
(Dit liedje kan voor verschillende dieren gezongen worden)
Krokus
Krokus bolletje, kom eens uit je holletje
met je blaadjes paars en geel, op een groene steel.
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