
Beste ouders,


Nog maar een paar weken te gaan en dan is het alweer 
zomervakantie. 

Voor velen waarschijnlijk een wat andere vakantie dan 
gepland, door alle coronamaatregelen.

Dat brengt mij meteen bij het volgende:


Protocol Covid-19

Ons protocol kunnen jullie vinden op de welkomstpagina van onze website. Deze 
zal indien noodzakelijk worden aangepast volgens de laatste richtlijnen van het 
RIVM. 

De laatste weken was er vooral veel onduidelijkheid over ‘wanneer je nu wel of 
niet je kind mocht brengen met een kuchje of snotneus.’ 

De regels hiervoor zijn onlangs versoepeld omdat jonge kinderen nou eenmaal 
vaak verkouden zijn. 




De kinderen hebben het trouwens 
wonderbaarlijk goed opgepakt allemaal.

Het lange thuiszitten heeft niet echt indruk 
op ze gemaakt. Het scheelt natuurlijk ook dat 
hun tijdsbesef nog niet zo heel groot is. 

Sommige kinderen wisten wel te vertellen dat 
er corona heerst en dat ze daarom niet naar 
opa en oma mochten. Ook snappen de meeste 
driejarigen dat het nu belangrijk is om vaak 
de handen te wassen en niet van zich af te 
hoesten. Het nieuwe brengen en halen gaf 
gelukkig ook weinig problemen. Natuurlijk was 
het wel even onwennig allemaal, maar ze doen 
het geweldig die kids. We zijn heel trots op 
ze hoor! De meesten doen nu zelf nu hun jas 
uit, zetten hun tas in de mand en stappen 
meteen vrolijk naar binnen.


De start van de zomervakantie is meteen een afscheid van ons knusse oude 
gebouwtje.

We zullen vast nog wel eens met weemoed terugdenken aan ons gezellige 
schooltje, maar het heeft echt zijn beste tijd al een poosje geleden 
gehad….hahaha! 
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De laatste 2 dagen voor de vakantie (donderdag 16 en vrijdag 17 juli) gaan wij 
alles overhuizen naar onze prachtige nieuwe locatie, recht tegenover Ukkie 
Pukkie. LET OP…… deze dagen is Ukkie Pukkie dus al dicht.


Woensdag 15 juli is de laatste speeldag! 

Wij beginnen ’s middags al met schoonmaken en inpakken.


De nieuwe school is echt prachtig 
geworden. Onze ruimte is speciaal 
aangepast voor de peuters.

De klink op de deur is extra hoog 
geplaatst, de wc’ s zijn extra laag en  
vanuit de speelruimte hebben wij hier 
nu ook zicht op gekregen. We hebben 
vloerverwarming en zijn erg in onze 
nopjes met het prachtige grote 
digibord aan de muur. 

Hier kunnen we de kinderen ‘thema’ 
filmpjes op laten zien, muziek op 

afspelen, spelletjes doen en vast nog veel meer. Maar dat moeten wij zelf te 
zijner tijd ook nog even uitvinden. We kunnen er bijna niet op wachten! 

Meteen na de zomervakantie wordt ons gebouwtje gesloopt om plaats te maken 
voor speelruimte voor de kinderen. Tot die tijd zullen wij hoogstwaarschijnlijk 
aan de overkant op het veld gaan spelen.


Hoe de feestelijke opening gaat verlopen, horen we allemaal nog. De bedoeling 
was natuurlijk om er een mooi groot feest van te maken met z’n allen, maar dat 
zit er helaas voorlopig nog niet in.

Wat we dan wel gaan doen horen jullie dus zo snel mogelijk.
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Vanaf deze week bereiden wij de 
kinderen een beetje voor op de 
komende verhuizing.  Ons thema 
gaat dan ook deze weken over 
…..inderdaad……..de verhuizing van 
Ukkie Pukkie.

We lezen er boekjes over, kijken 
naar filmpjes en de kinderen gaan 
vast spullen inpakken. Maar wat 
past er nou in welke doos? Heb je 

voor die puzzel een kleine of grote doos nodig? Is die doos hoog of laag? Kan er 
veel of weinig in een klein doosje?

Als het qua tijd en organisatie lukt proberen we ook in kleine groepjes even te 
kijken op onze nieuwe plek.  We laten de kinderen dan meteen vast iets 
meenemen in het kader van de grote verhuizing.


Zomerfeest

Woensdagochtend 1juli, donderdagochtend 2 juli en vrijdagochtend  3 juli vieren 
we feest.

Als team hebben wij besloten ons jaarlijkse zomerfeest toch door te laten gaan, 
al is het dan iets minder uitgebreid, omdat wij 
het helaas deze keer zonder jullie hulp moeten 
doen. We willen dit schooljaar toch echt wel 
met een feestje afsluiten. Zeker omdat het ook 
de laatste keer is op deze locatie, en dus 
meteen een afscheid van het oude Ukkie Pukkie 
gebouw. Jullie hoeven de kinderen deze dagen 
dus geen eten en/of drinken mee te geven. Wel 
graag een luier indien nodig. De tijden van 
brengen en halen blijven gewoon hetzelfde.

Kinderen die het leuk vinden mogen natuurlijk 
ook verkleed komen.


De tuin van juf Iris - de kikkertjes

De kikkervisjes zijn nu kikkertjes geworden.

Kijken jullie nog maar een keertje gezellig mee.


https://youtu.be/X6JHEPLx07A
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https://youtu.be/X6JHEPLx07A


*De portretfoto’s die wij gemaakt hebben voor vader en moederdag 
staan op de site, evenals veel andere leuke foto’s van jullie kinderen.





Geboren

Feline de Ruiter heeft een zusje gekregen, ze heet Isa. 
Alles gaat goed en inmiddels hebben wij haar ook al 
mogen bewonderen.

Samuel en Nathan Thomassen hebben er een broertje 
bij gekregen, Aaron. Ook daar gaat gelukkig alles 
prima.  





Hieperdepiep…… hoera…..jarig!

We feliciteren Joël Steller en Vesper Grootjans die 2 jaar zijn geworden.

Lotte Kwant en Nathan de Vries zijn al drie jaar geworden. Jullie ook nog 
gefeliciteerd hoor.

Op 29 juni wordt Ellis de Vries drie jaar.

Op 2 juli Esmé Prins en op 12 juli Emma Boonen

Bart van Essen is in de vakantie jarig, op 9 augustus.

Nathan Witvliet  wordt drie jaar op 31 augustus. 

Alvast allemaal gefeliciteerd jullie, en ook een fijne verjaardag natuurlijk.




Afscheid 

We nemen voor de zomervakantie afscheid van Ilse en 
Esmée Dekker die op 1 juli vier jaar worden. Bram van 
de Belt viert zijn vierde verjaardag op 05 juli. 

Alvast een hele leuke verjaardag en veel plezier op de 
basisschool hoor. 

Gerjan Hoefakker neemt ook afscheid. Hij gaat na de 
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zomervakantie naar een andere Kinderopvang in Harderwijk. 
Veel succes daar Gerjan. We hopen dat je het daar snel naar je 
zin zal hebben. We zullen jullie alle vier gaan missen hoor.


Op het prikbord

* Protocol Corona maatregelen staat op voorscherm website:     

  www.ukkiepukkieermelo.nl

* Zomerfeest Ukkie Pukkie op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 juli.

* Laatste schooldag is woensdag 15 juli

* Verhuizing Ukkie Pukkie op donderdag 16 en vrijdag 17 juli.

* Eerste speeldag in nieuwe school op maandag  31 augustus.

* Willen jullie nog even controleren of de naam van je kind op beker, bakje en 
tas staan? We hebben vaak dezelfde tassen en/of bekers op tafel, en komen er 
dan soms niet meer uit.


* Er zijn groepsfoto’s van de kinderen gemaakt. Deze krijgen jullie gratis.


Dit was het weer voor dit seizoen. Wij wensen iedereen alvast een gezellige 
zomervakantie toe, met hopenlijk iets meer bewegingsvrijheid dan de afgelopen 
maanden.







      Hartelijke groeten van het 

      team van Ukkie Pukkie,

      Ank, Jacqueline, Marry en Iris.

      En ook van onze vrijwilligster Sandra 

      en onze invalsters Annemieke en 

      Jaceline.
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