
Beste ouders,




Vayenne


Op vrijdag 26 maart kregen we het intens 
verdrietige bericht dat één van onze peuters, 
Vayenne van Dijk, was overleden.

Vayenne had leukemie. Dit werd begin januari 
dit jaar ontdekt nadat zij al een poosje niet 
echt fit was en onduidelijke klachten had.

Dat was natuurlijk een enorme schrik en zorg 
voor het hele gezin. Toch was er ook veel 
hoop en leken de behandelingen goed aan te 
slaan.  Vayenne was een enorm doorzettertje. 
Wij leefden op afstand mee en baden met de 
kinderen dat het allemaal uiteindelijk goed 
mocht komen.

Maar het kwam niet goed.


Met veel pijn in ons hart hebben ook wij 
afscheid van Vayenne moeten nemen.


Zij is afgelopen donderdag in besloten kring 
begraven.





Lieve Vayenne, 

we zullen je nooit vergeten en weten dat je in de veilige 
handen bent van onze lieve Heer waar geen pijn, ziekte en 
verdriet meer zal zijn. We zullen regelmatig ‘bellenblaas’ 
berichtjes en wensjes naar je toesturen hoor.  


Liefs van de juffen en kinderen van Ukkie Pukkie. 




En nu….hoe moeilijk ook…. het ‘gewone’ vervolg van onze nieuwsbrief.


Het buitenterrein van de school begint nu echt mooi vorm te krijgen. Er zijn heggen en 
bomen geplaatst en de kiss and ride strook is nu ook klaar. Het ziet er leuk uit zo. In 
onze ‘achtertuin’ zijn ze druk bezig de speelplaats in orde te maken. Helaas is het 
allemaal een beetje vertraagd door het bodemonderzoek

en het afgraven van de vervuilde grond.

De kinderen vonden het wel reuze interessant, al die 
grote graafmachines en vrachtwagens zo vlak bij het 
raam. Ze keken hun ogen uit. We hopen echt dat het 
vanaf nu snel zal gaan en we rondom de meivakantie 
daar kunnen gaan spelen. Natuurlijk zijn we blij met 
onze tijdelijke speelplek maar het blijft behelpen daar 
en het is steeds een heel gesjouw met alle spullen.

Maar gelukkig helpen de kinderen goed mee!


THEMA ‘HATSJOE’

Wij hebben ons thema ‘Hatsjoe” onlangs afgerond. De kinderen hebben met veel plezier 
met de doktersattributen gespeeld. Regelmatig werden de juffen, kinderen of poppen 
even beluisterd met de stethoscoop, kregen we een pilletje of werd onze temperatuur 
opgenomen. Sommige peuterdokters namen hun rol wel heel serieus en begonnen ter 
plekke met hun behandeling, vooral bij de juffen.

En dat ging niet altijd even zachtjes hoor……. oeps….auw! 

We hebben gepraat over ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, pijn hebben, verdrietig zijn 
enz. Natuurlijk kwam ook de corona ter sprake. Het viel ons op hoe goed de kinderen 
weten wat ze moeten doen als ze moeten hoesten en/of niesen. Zo doe je dat…kijk…. in 
je elleboog juf! Een hele slimme peuter wist zelfs te vertellen waarom je zo goed en 
vaak je handen moet wassen, omdat er bacteriën zijn.

We hebben filmpjes gekeken over ziek zijn en weer beter worden en er liedjes over 
gezongen.


Ook hebben de kinderen 
een leuke dokterskoffer 
gemaakt. Eén van de 
peuters vroeg zich wel 
af hoe ze die spulletjes 
er nou uit moest halen 
om mee te spelen. Ja, 
dat wordt natuurlijk wel 
een beetje lastig.




LENTE THEMA

Ook al zou je het de laatste dagen even niet zeggen….het 
is weer lente, en natuurlijk ook op Ukkie Pukkie.

Als de temperatuur weer omhoog gaat, het langer licht 
blijft en het zonnetje wat meer gaat schijnen ziet en 
voelt alles net iets vrolijker in deze tijd. We zien overal 
weer mooi gekleurde narcissen en krokussen en de planten 
lijken echt de grond uit schieten. Er komen knoppen en 
blaadjes aan de bomen en de vogels zijn druk in de weer 
om elkaar het hof te maken en nestjes te bouwen. Over 
dit alles praten, zingen en werken we de komende weken 
met de kinderen. Ook over lammetjes, kuikentjes, kalfjes en heel veel andere 
dieren die nu geboren worden. Hoe heten ze, hoe klinken ze en hoe zien ze er 
uit? Hebben ze 2 of 4 poten en een snavel of een bek? Wat eten ze eigenlijk en 
waar wonen ze meestal? Natuurlijk zoeken wij hier ook weer leuke filmpjes en 
boekjes bij.  (Zie ook de extra bijlage)





GEBOREN

Lynn Ruiter heeft op 6 maart jl. een zusje gekregen. Ze hebben  
haar de mooie naam Jade gegeven. Van harte gefeliciteerd met 
jullie kleine meisje hoor. We hebben haar inmiddels al even mogen 
bewonderen buiten in de kinderwagen.


                                                                                                                                                                           
JARIGEN …….EN AFSCHEID VAN KINDEREN 

Joanne Jansen, Stan van Norden, Luna van Steeg en 
Jonathan van der Meulen zijn vier jaar geworden en 
hebben afscheid genomen van Ukkie Pukkie. 


Morris Roest (10-04-2017) en Daniel Westerink 
(12-04-2017) gaan alle twee in april ook een deurtje 
verder naar groep één.


Lotte Kwant viert op 10 mei haar vierde verjaardag en mag dan naar juf Bertie. 
Nathan de Vreugd viert op 24 mei zijn vierde verjaardag.




Heel veel plezier en succes jullie allemaal hoor en natuurlijk ook alvast een fijne 
verjaardag, al duurt dat voor sommigen nog een poosje.


En dan hebben we nog heel veel kinderen die binnenkort 3 jaar worden of dat 
inmiddels al zijn. Van harte gefeliciteerd ook jullie natuurlijk:


WELKOM NIEUWE PEUTERS

Er zijn afgelopen weken ook weer een aantal nieuwe kinderen gestart op Ukkie 
Pukkie en er komen er binnenkort gezellig nog een paar bij:


Lynn Ruiter

Amos Noteboom 

Matteo Chelemen

Simon van Malestein 

Javi Jansen     

Louen Arnold  

Lizz van de Brink  

Emma Bosch  


Heel veel plezier allemaal bij ons op Ukkie Pukkie. Wij hopen dat jullie snel je 
plekje vinden en lekker kunnen gaan spelen, niet alleen binnen maar zo snel 
mogelijk ook buiten op onze nieuwe speelplaats natuurlijk. We kunnen haast niet 
meer wachten!


Feline de Ruiter 25-02-2018 / Emiray Hanoglu 29-03-2018    

Abel Noteboom  29-03-2018 / Tom Hoogendoorn  07-04-2018

Aiden van de Pol 13-05 2018  / Joël Steller 05-05-2018

Sofie Epe   07-05-2018        / Jari Diepeveen 21-05-2018  

Vesper Grootjans 27-05-2018 / Loise Koetsier 21-04-2018






OP HET PRIKBORD

- Meivakantie :    ma. 26 april t/m vr. 7 mei

- Moederdag  :    zo. 9 mei

- Hemelvaart  :    do. 13 mei - vr. 14 mei is de speelzaal ook dicht.


VRIENDELIJKE GROET VAN DE JUFFEN 



