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- Een nieuwe start:  
We zijn met elkaar nu een kleine maand onderweg en we kunnen niet 
anders zeggen dan dat het lekker loopt op de zaal.  
De sfeer is goed, we hebben weer veel nieuwe kinderen welkom 
mogen heten en we genieten van ons mooie gebouw! 
 
Na het vertrek van collega Iris krijgt de nieuwsbrief ook een andere 
look, meer de uitstraling die de nieuwsbrief van de Goede 
Herderschool ook heeft. En…we hebben de brief een naam gegeven. 
Waar de weekbrief van de school Babbelaar heet is dit het kleine 
broertje of zusje, Babbelaartje. In principe verschijnt deze ongeveer 
1x per maand. Mochten er tussentijds zaken zijn die het vermelden 
waard zijn dan doen we dat via de mail.  
 
Ik stuur de nieuwsbrief naar de bij ons bekende mailadressen, mocht 
er een adres toegevoegd moeten worden laat dat dan weten! 
 
- Foto’s op de website: 
Op de website zullen we komende tijd regelmatig nieuwe foto’s van 
thema’s of activiteiten plaatsen. Mocht je die foto’s willen zien dan 
moet je het wachtwoord intypen, dit is heel toepasselijk: l@mmetje 
 
- Speelgoed schoonmaken: 
Het is altijd handig als we een handje worden geholpen bij het 
schoonmaken van het speelgoed op de zaal. Daarom vragen we of 
jullie een handje willen helpen. Op de gang hangt een lijst. Mocht je 
vragen hebben, stel deze dan even aan de collega’s!  
Alvast dank voor de (schoonmaak) medewerking.  
 
- Thema’s: 
Zoals vast en zeker bekend is werken we bij de peuters en kleuters 
veelal thematisch. De laatste jaren proberen we met de peutergroep 
ons thema veelal af te stemmen op het thema dat in de 
kleutergroepen gebruikt wordt. Leuk om zo met elkaar iets 
gezamenlijks aan te pakken. Bij Ukkie Pukkie zijn we begonnen met 
het onderwerp “ Welkom Puk”. Alle kinderen hebben een 
verjaardagskalender gemaakt. Deze laten we gezellig in de zaal 
hangen totdat de jarige hem mee naar huis mag nemen!  
 
Om de kinderen een zekere structuur bij te brengen werken we met 
de zogenaamde dagritmekaarten. Zo leren de kinderen wat er zoal op 
een ochtend gaat gebeuren….en niet onbelangrijk….in welke volgorde 
dit plaats moet vinden. Om te voorkomen dat de kinderen bij 
binnenkomst al denken dat ze naar huis gaan leren we ze aan de hand 
van die kaarten hoe ze moeten opruimen (doe er thuis je voordeel 
mee!), oefenen we de kleuren, luisteren naar verhalen. Ook gooien we 
propjes in de prullenbak en oefenen we o.a. de voorzetsels, voor, 
naast, achter en……in de prullenbak!  
Verder spelen de kinderen veel spelletjes met de juffen, reuze 
gezellig. Ook genieten we van voorleesverhalen en filmpjes vanaf het 
digibord. Een enorme aanwinst op de zaal.  
 

 
 

Kalender: 
 
 
Komende tijd: 
Knuffels mee ivm dierentuin-
project 
 
 
18-22 oktober: 
Herfstvakantie 
 
Meer informatie volgt in de 
volgende nieuwsbrief.  

BABBELAARTJE 
Ukkie Pukkie - Ermelo
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- Enkele praktische reminders: 
* Graag druiven/tomaatjes thuis al doormidden snijden; 
* We doen geen laarzen aan in de zaal, geef eventueel sloffen mee; 
* Graag de naam van je kind in tas, op beker/bakje, in jas en laarzen; 
* Gezonde traktaties alsjeblieft! Er zijn ideeën genoeg te vinden en 
maak ’t allemaal niet spannender dan het is:  
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/dreumes-en-
peuter/kindertraktaties-dreumes-peuter.aspx 
* Let op de werkjes, knuffels of andere zaken ook weer mee naar huis 
gaan er hangen nu nog 2 tassen van voor de zomervakantie!  

- Dierentuin: 
De kinderen mogen komende weken een dierenknuffel meenemen 
voorzien van naam (van het kind wel te verstaan:-) )  
Met elkaar gaan we een heuse dierentuin bouwen in het lokaal en in 
de hal! Als er maar geen wilde dieren ontsnappen….erg gevaarlijk! 
 
- Buitenterrein: 
Wat genieten de kinderen van onze nieuwe speelplaats. We fietsen, 
klimmen, glijden, klauteren, vallen, staan weer op….met veel plezier! 
Een paar foto’s geven een leuke impressie! 

- Nieuwe juf: 
Na het vertrek van collega Iris is Annemieke Vos als invulleerkracht 
doorgeschoven naar een vast gezicht. Op de donderdag en vrijdag is ze op de 
groep. Ook zal ze regelmatig op andere dagen extra werken!  
In een volgend schrijven zal Annemieke zich nader voorstellen.  
 
- Nieuwe stagiaires en vrijwilligster is weer terug: 
Op de dinsdag, woensdag en donderdag hebben we hulp van Marlinda Vos en op 
vrijdag loopt Lyzette de Kok haar stage bij ons. We hopen dat jullie een mooie 
en leerzame tijd hebben bij Ukkie Pukkie.  
Ook zijn we blij dat onze vaste vrijwilligster Sandra weer terug is, door de 
coronabeperkingen is ze een paar maanden afwezig geweest. 
 
- Volgende nieuwsbrief: 
De volgende nieuwsbrief komt in principe in de week na de herfstvakantie uit. 
Mochten er tussendoor zaken zijn die het vermelden waar zijn dan horen jullie 
dat uiteraard!

Jarigen + welkom 

Afgelopen periode: 
 
2 jaar: 
Lucas Kleijn - 01 juli 
Nola van Steeg - 24 juli 
Sam Kodde - 09 augustus 
Davina Zwart - 27 augustus 
Jelle Kwant - 31 augustus 
Fébe Prins - 05 september 
Jafeth van der Heiden - 11 september 
 
3 jaar: 
Guus van den Bor - 23 juli 
Boaz van den Berg - 30 juli 
Lynn Ruiter - 02 augustus 
Lana Mulder - 14 september 
Lente Klaassen - 15 september  
Guus Pothoven - 05 oktober  
 

Welkom nieuwe kinderen: 
Esther Bosch 
Jafeth van der Heiden 
Lente Klaassen 
Lucas Kleijn 
Sam Kodde 
Jelle Kwant 
Fébe Prins 
Lynn Ruiter 
Nola van Steeg 
Alex Verhoef 
Isabel Westland 
Davina Zwart 
 
Geboren: 
13 augustus: 
Nowi Arnold - zusje van Lowen 
 
10 september: 
Dirk Pothoven - broertje van Guus en Bas 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een heel mooi weekend 
toe.  
 
Vriendelijke groet, 

Jozias de Koeijer 
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