
Beste ouders,


Wij gaan alweer de laatste periode in voordat de zomervakantie begint.

Dit zijn eindelijk weer ‘gewone’ weken zonder onderbrekingen en/of feestdagen. 
Nee….natuurlijk vergeten we de vaders niet hoor. Zondag 20 juni is het vaderdag 
en worden alle papa’s natuurlijk verwend met een leuk cadeautje!

Daar gaan jullie peuters vanaf volgende week druk mee aan de slag.




Thema ‘Eet smakelijk”

De laatste weken hebben wij extra aandacht 
besteed aan gezond eten, en dan vooral aan 
fruit en groente. We hebben gekeken hoe fruit 
er uit kan zien. Wat kan je wel met schil eten 
en wat niet? Wat voor kleur heeft het fruit? Is 
een wortel ook fruit of is dat groente? En hoe 
en waar groeit dit fruit? Een appel groeit aan 
de boom, een wortel dan ook?

De kinderen hebben natuurlijk ook vanalles 

geproefd. En we hebben mandarijnen geteld en stukjes appel. Ook hebben de 
kinderen met hun ogen dicht geraden wat 
voor fruit ze aan het opeten waren, en 
sommige peuters hebben ook paprika’s 
geproeft. 

Het was fijn om te zien dat de meeste 
kinderen graag fruit eten. Het ging er 
prima in, zelfs dus de paprika’s. Maar niet 
iedereen vond dat even lekker…..haha!

Ook hebben we weer boekjes gelezen en 
filmpjes gekeken over de moestuin, de 
markt, de winkel enz. En de kinderen 
hebben een pannetje met eten geplakt en 
gekleurd. Het waren weer gezellige 
weken.


SPEELPLAATS:

Helaas kunnen we nog steeds niet op ons nieuwe plein spelen. Er staat al wel een 
hele mooie grote zandbak en de tegels liggen er inmiddels ook bijna in.

Door het slechte weer van de laatste weken hebben we niet heel veel buiten 
kunnen spelen. Het is steeds een behoorlijke onderneming om met alle kinderen 



en vooral ook al het speelgoed naar het tijdelijke speelplaatsje te gaan. 
Bovendien moet er vaak geplast worden en moet er dus steeds weer een juf 
terug met 1 of meerdere kinderen. Straks wordt dat natuurlijk een stuk 
makkelijker en loop je snel even heen en weer. Maar ja…..wachten duurt lang en 
ik durf er ook geen uitspraken meer over te doen! Maar dat het een keer afkomt 
is zeker!


Cursus GGD - oudercursus Triple P - Positief opvoeden


Als het over opvoeden van kinderen gaat, heeft 
iedereen een mening.

Maar hoe weet je wat voor jou werkt en wat 
bij je past?

Deze cursus helpt je daarbij, zonder voor jou 
te bepalen hoe goed opvoeden eruit moet zien. 
Je krijgt praktische tips om met grote en 
kleine problemen in het gezin om te gaan. 
Zoals driftbuien van peuters, opstandige 
tieners of problemen met zelfvertrouwen. Zie 
de bijlage voor meer praktische informatie en 
doe er je voordeel mee. Veel ouders zijn jullie 
al voorgegaan!


Link: Positief opvoeden Triple P


NIEUWS VAN DE JUFFEN:

* Joepie……Juf Ank heeft er opnieuw een kleindochter bij. Ze heet Lily en is het 

zusje van Lana. Lana zit bij ons op Ukkie Pukkie. Van harte gefeliciteerd hoor!

* Juf Jacqueline gaat per 1 juni aanstaande met manlief en hond verhuizen naar 

Giethoorn en wordt dus (een beetje) een Gieterse. Ze blijft voorlopig wel 
gewoon op Ukkie Pukkie werken en gaat dus heen en weer reizen.


  Heel veel succes met de verhuizing, die wel even anders als anders zal

  gaan. De inboedel moet nl. de laatste paar meters verhuisd worden met

  een boot…..jaja….. zo doen ze dat in Giethoorn!

* Ik (Juf Iris) ga wel met ingang van het nieuwe schooljaar stoppen op Ukkie  

Pukkie. Na 40 jaar werken met kinderen (invalkleuterjuf, leidster medisch 
kindertehuis, leidster medisch kleuterdagverblijf, gastouder en de laatste 24


https://www.cjgermelo.nl/cursussen/positief-opvoeden/


   jaar met heel veel plezier als peuterleidster op Ukkie Pukkie) is het goed zo.

   Ik vind het tijd worden om plaats te maken voor een jongere collega. Ook al 

   viel het echt niet mee om uiteindelijk deze knoop door te hakken.

   Maar ja….dat wordt vast niet anders als ik nog een poosje blijf. 

   Het werken met jonge kinderen vind ik gewoon prachtig, en het is natuurlijk

   ook heel uniek om dit al die jaren met zo’n vast team te hebben mogen doen! 

   Maar goed….om nog niet helemaal definitief afscheid te hoeven nemen, 

   blijf ik voorlopig als vaste invalster voor Ukkie Pukkie beschikbaar.





 GEBOREN:

  Op donderdag 13 mei heeft Lana Mulder een zusje

  gekregen. Ze vertelde mij heel trots dat ze grote zus 

  was geworden, maar vond het wel jammer dat Lily zelf

  nog geen beschuit met muisjes kon eten…… hahaha! 

  Heel veel geluk papa en mama met jullie prachtige

  dochter en Lana jij met je lieve kleine zusje.


JARIG:

In mei en juni zijn er veel kinderen jarig, of jarig geweest. Hier komen ze:


2 jaar - Louèn Arnold           27 mei


3 jaar - Joël Steller             05 mei

               Sofie Epe                      07 mei

               Aiden van de Pol -        13 mei

              Jari Diepeveen              21 mei

               Vesper Grootjans          27 mei

               Fabe Schouten             19 juni

               Mats Hendriksen           21 juni

               Lars van der Deure        28 juni


4 jaar -   Sarah van Spijk             19 juni

           Ellis de Vries            29 juni




AFSCHEID:

Nathan de Vreugd is op 24 mei vier jaar geworden 
en mag nog net voor de vakantie naar groep één. 
Nog van harte gefeliciteerd Nathan en heel veel 
plezier bij juf Bertie en op Kentalis.





Feest in de toilet- en verschoonruimte.

Als je even niet kijkt……..

twee peuters die zich daar kostelijk vermaken met 
handen wassen. Heerlijk zo’n zeepdispencer waar 
allemaal schuim uitkomt.

Daar kan je toch niet boos op worden?!


*Op de Ukkie Pukkie site staan nog meer leuke foto’s. 

   www.ukkiepukkieermelo.nl


VRIENDELIJKE GROETEN VAN HET TEAM VAN 
UKKIE PUKKIE.

http://www.ukkiepukkieermelo.nl

