
Beste ouders, 

De eerste Ukkie Pukkie week zit er al weer op. Het was voor iedereen best wel een beetje 
spannend, zo van…..hoe zal het allemaal gaan zo de eerste keer? 

Niet alleen op een hele nieuwe locatie, maar ook 
met veel nieuwe peuters en na een lange vakantie. 

Dat is voor sommige kinderen sowieso op zich al 
lastig genoeg. Maar het was eigenlijk een hele 
gezellige week. Natuurlijk best nog een beetje 
rommelig en onwennig, maar dat mag ook toch? 
Ook werd er hier hier en daar nog een traantje 
weggepinkt, en niet alleen bij de nieuwkomers hoor. 
Maar op zich vonden wij dat de kinderen vrij snel 
gewend waren aan de nieuwe situatie. Ze speelden 
eigenlijk net zo fijn als anders. Het scheelt dat al 
het speelgoed en de speelhoeken bijna hetzelfde 
zijn gebleven. En de juffen natuurlijk ook!


De nieuwe toiletruimte is ook een groot succes. Er kunnen 2 peuters tegelijk gaan 
plassen, dat vinden ze op zich al reuze leuk. Maar ze kunnen zichzelf en elkaar ook nog 
eens zien in de spiegel, wat zorgt voor de nodige gekkigheid natuurlijk. Ze willen opeens 
allemaal graag en vaak naar de w.c. Ra…ra…hoe zal dat komen?

De commode staat nu ook in de toiletruimte, wat veel handiger is. Door het raam houd je 
contact met de rest van de groep, en kinderen die bezig zijn met zindelijkheidstraining 
kunnen meteen even een plas doen voordat ze verschoond worden. Top!


Het digibord hebben we natuurlijk meteen 
uitgeprobeerd, al weten we nog niet 
precies hoe alles werkt. Maar in ieder 
geval lukte het om een filmpje te kijken. 
De kinderen vonden het natuurlijk 
helemaal geweldig dat grote scherm, en 
wij ook trouwens!

Zeker op een regenachtige ochtend of 
tijdens de plas- en verschoonronde is het 
een uitkomst zo.


Brengen en halen van de kinderen: 
Dit gaan we vanaf deze week toch maar anders doen. Op papier leek het heel handig en 
logisch om de kinderen door de lokaaldeur binnen te laten komen, maar in de praktijk 
werkt het toch niet echt fijn. Zeker niet met de regen van afgelopen donderdag.

Het is meteen een vieze natte boel bij de ingang, ouders staan te lang te wachten en te 
dicht op elkaar op het smalle pad, en wij lopen vervolgens steeds heen en weer met 
(natte) schoenen, jassen en tassen.

 

Dus vanaf maandag kunnen jullie gewoon door de zijdeur naar binnen tot aan de 
kapstokjes. Dan kan jullie peuter zijn jas en tas meteen ophangen aan de kapstok. 




Wel zou het fijn zijn als jullie daar dan zo snel mogelijk afscheid kunnen nemen, zodat de 
volgende ouder er ook bij kan. Eén van ons staat in de gang om de kinderen over te 
nemen.


Willen jullie even rustig iets vragen, vertellen of overleggen, loop dan gewoon om naar de 
andere deur. Er is ook altijd een leidster binnen. Zo hebben we in ieder geval geen 
opstoppingen meer, kunnen de kinderen meteen lekker spelen en jullie even rustig praten 
of gewoon nog even zwaaien bij het raam, en genieten van jullie spelende kind.

Is hij of zij heel verdrietig dan is het verstandiger meteen weg te gaan.




Geboren: 
Aaron en Nathan Witvliet hebben op 21 augustus een zusje gekregen. 
Ze heet Rosa Louise Henrike. Van harte gefeliciteerd met de kleine 
meid. Heel veel liefde, geluk en gezondheid gewenst. Wat zullen de 
jongens trots zijn op hun kleine zusje.


Hiep…hiep…hoera….jarig! 
Op 9 augustus is Bart van Essen drie jaar geworden. Nathan Witvlied werd op 31 
augustus drie jaar.

Lana Mulder wordt op 14 september 2 jaar. Ze is net gestart op Ukkie Pukkie en mag dus 
bij ons haar 2e verjaardag vieren. Dat gebeurt niet zo vaak. Ondanks dat ze nog zo jong 
is, ging het prima afgelopen week.  Gelukkig is oma juf Ank ook dicht in de buurt, dat 
scheelt vast. Sowieso ging het super goed met de net tweejarigen. Knap hoor!




Ik (Iris) zal zo snel mogelijk nieuwe foto’s op de site plaatsen, zodat jullie kunnen zien wat 
de kinderen zoal doen op een ochtend. Denken jullie nog even aan de namen in tassen en 
eventueel jassen, op bekers en bakjes voor zover jullie dat nog niet hebben gedaan.


Fijn weekend allemaal, 

vriendelijke groeten van het team van Ukkie Pukkie.



