Wytgaard, 6 februari 2018

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Donderdag 8 februari: studiedag onderwijs en opvang.
Zoals in de kalender vermeld staat zijn de kinderen a.s. donderdag vrij i.v.m. een studiedag
voor de leerkrachten. De kinderen kunnen wel
terecht bij de opvang.

Vrijdag 9 februari:

Vrijdag 9 februari is het carnaval. Net als ieder
jaar is er een catwalk om 8.30 uur met daarna
een lawaaioptocht. Breng spullen mee waarmee je lawaai kunt maken zodat het hele dorp
ons kan horen!
Tussen de middag zal er voor een broodje
knakworst gezorgd worden, als het nodig is
breng dan nog wat te drinken en een extra
broodje mee. ’s Middags mag je je talent laten
zien op het podium.

Agenda


Donderdag 8 februari: studiedag,
kinderen zijn vrij.



Maandag 19 februari: studiemiddag, kinderen vrij.



Vrijdag 23 februari – zondag 4
maart: voorjaarsvakantie!!



Zaterdag 24 februari: oud papier
fam De Wal.



Week van 5 maart: ouder-kind gesprekken.



Dinsdag 13 maart: maandopening
groep 3-4-5



Woensdag 14 maart: open dag



Dinsdag 20 maart: Palm Pasen stok
maken.



Woensdag 21 maart: KC raad

Het laatste nieuws van de
kinderopvang
Wij hebben de afgelopen weken gewerkt met
het thema: "Dit ben ik!"
Alle ouders van de kinderen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar hebben een nieuwsbrief over dit thema ontvangen.

Wij hebben het gehad over wij er zelf uitzien,
op welke manieren wij kunnen kijken en waar
wij van houden. Hierbij hebben de kinderen
leuke activiteiten geknutseld.
De kinderen hebben bijvoorbeeld ook kleertjes
van Puk gekleurd en de mooiste hebben zij hem
"aangetrokken". Zie foto's ;)

Vooral bij de kringgesprekken tijdens de peuterochtenden kwamen weer mooie verhalen
naar voren! Het uitbeelden van gezichtsuitdrukkingen viel ook erg in de smaak!
Boos kijken, verbaasd kijken, geschrokken kijken, maar vooral ook blij kijken kunnen alle
kinderen gelukkig erg goed! Geweldig om iedere keer die blije gezichtjes te zien en om ze te
stimuleren in hun ontwikkeling!
Wij werken nog een aantal weken door met dit
thema en gaan dan verder met het thema: " Ik
en mijn familie".

Vanaf a.s. woensdagochtend is Maurise Rijpstra
onze vaste vrijwilligster op de maandag - en
woensdagochtend. Zij zal zichzelf op papier aan
u voorstellen en dat kunt u in de gang van de
Lytse Twirre lezen.
Binnenkort komt Melissa Leijder Havenstroom
(ook een vrijwilligster) eerst op de groep proefdraaien en als dat van beide kanten klikt, dan
zal zij op de dinsdagmiddag en donderdagochtend als vrijwilligster bij ons werken.
Ook zij zal zichzelf dan op papier aan u als ouders voorstellen.
Vandaag hebben wij gehoord dat er bij de familie Visser twee lammetjes geboren zijn en die
willen wij als kinderopvang héél graag bewonderen! U als ouders krijgt hier binnenkort een
mail over.

Ook mochten wij twee nieuwe kinderen verwelkomen op ons kinderdagverblijf! Wij heten Jesper en Lise van harte welkom en wij hopen dat
zij een hele leuke tijd bij ons zullen hebben!
Op dinsdag 13 februari komt Anneke Waslander
van de S.F.B.O bij ons op de groep om te beoordelen of wij klaar zijn voor niveau 2 in het kader
van tweetaligheid op de groep.
Wij houden de ouders via de mail op de hoogte
en ook in de volgende nieuwsbrief komen wij
terug op deze "fisitaasje".
Met vriendelijke groeten van alle juffen: Jolanda, Grytsje, Miranda, Yvonne en Anita

De schoolschrijvers
Dolf en Mindert zijn afgelopen week begonnen
in de groepen. We beginnen met een kringgesprek over de boeken die we in de klas aan het
lezen zijn. Dat geeft meteen een goed beeld van
het boek en als het een mooi boek is, wil iedereen het liefst meteen dat boek in zijn laatje
hebben. Dit is een enorme stimulans voor alle
kinderen. Deze week hebben de kinderen een
blad gemaakt over zichzelf. Hobby’s, sport, wat
vind ik leuk. Daar heeft Mindert een raadsel
mee gedaan met groep 3-4-5. Wij kennen elkaar
natuurlijk heel goed en echt moeilijk was het
niet maar wel leuk!

BLP stukje van
groep 3-4-5
Als ik iets moeilijks moet doen, dan pak ik vaak
hulpmiddelen bijvoorbeeld een kralenketting.
Dit heb ik geleerd van de BLP spier: doorzetten.
Mare
Samenwerken, interactie.
Ik heb moeite met samenwerken maar het gaat
nu wel beter. Ik wou eerst altijd mijn idee doorzetten. Maar nu zijn het niet meer alleen mijn
ideeën.
Jildou
Doorzettingsvermogen, veerkracht.
Ik heb soms last van andere kinderen als ik aan
het werk ben. Ik kan dan niet mijn werk af krijgen en dan probeer ik het toch af te krijgen en
dan moet ik doorzetten en dat doe ik ook zo
goed mogelijk maar soms moet ik ook focussen
en dat lukt dan niet goed maar dan zet ik door.
Jennifer.

