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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 
 
Thema…HERFST! 
Komende 3 weken werken we elke dag over het thema….HERFST!  
Als we naar buiten kijken zien we dat de bomen mooi rood/bruin 
kleuren en al heel snel alle blaadjes verliezen. Om het niet enkel bij 
verhalen over de herfst te houden gaan we ook actief met de kinderen 
aan de slag. We verzamelen takken, bladeren en alles wat bij dit 
thema hoort. Het is leuk als de kinderen ook iets van huis (buiten) mee 
naar de opvang nemen. Ze mogen dus dennenappels, eikels, kastanjes 
meenemen! Daarnaast luisteren we natuurlijk naar verhalen, kijken 
we filmpjes en zingen we liedjes die met de herfst te maken hebben!  
 
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 In principe is het niet 
meer noodzakelijk om dit in fabrieksverpakking aan te leveren! 
* Let op de werkjes, knuffels of andere zaken ook weer mee naar huis 
gaan 

Thema Dierentuin: 
Het thema was een groot succes. In de grote hal en in het lokaal zijn 
echte dierentuinen gebouwd en de kinderen hebben veel knuffels mee 
naar school genomen. Al met het was het met recht een echte 
beestenboel! 
 
Buitenterrein: 
We genieten met volle teugen van het buitenterrein. De zandbank, het 
klimtoestel, de glijbaan en de plek waar de kinderen met hun fietsen 
kunnen crossen bevallen erg goed. De juffen hoeven nu ook niet meer 
met een stoel voor de uitgang te zitten omdat er nieuwe hekjes zijn 
geplaatst. Binnenkort komt er nog een “ groene klimmer”  tegen de 
omheining zodat het geheel er nog vriendelijker uit gaat zien!  
Kortom: genieten geblazen! 
 
Juf Annemieke stelt zich voor: 
Hoi allemaal,  
Ik werk inmiddels alweer een paar weken op de donderdag & vrijdag 
bij Ukkie Pukkie. Na ruim een jaar invalkracht te zijn geweest heb ik 
mijn baan in de kinderopvang opgezegd en ben ik bij Ukkie Pukkie een 
vaste aanstelling aangegaan. Daar ben ik heel blij mee! Het werken 
met kinderen is gewoon heel leuk en een peuterspeelzaal is een 
nieuwe leuke uitdaging voor mij. Inmiddels heb ik al veel nieuwe 
gezichten ontmoet en leren kennen. Via Ukkie Pukkie of via mijn twee 
dochters die op de Goedeherderschool zitten. Cato in groep 6, en 
Isabel in groep 4. En doordat ik naast mijn vaste dagen ook op andere 
dagen inval zal ik jullie vast allemaal gaan tegenkomen en leren 
kennen. Ik kijk ernaar uit! Groetjes, Annemieke Vos  
 

Kalender: 
 
 
 
15-19 november: 
Inleveren schoenendoos t.b.v. ‘ 
actie schoenendoos’ 
 
03 december: 
Sinterklaasfeest, iedereen om 
12 uur uit! 
 
22 december: 
Kerstavondwandeling 
 
23 december: 
12 uur: start kerstvakantie 
 
24 december - 07 januari: 
Kerstvakantie 
 
10 januari: 
10 uur start, i.v.m. 
nieuwjaarsontbijt 
medewerkers UP/GHS 
 
24 februari - 04 maart: 
Voorjaarsvakantie 
 
01 maart: 
Juf Ank jarig 

16 maart: 
Studiedag medewerkers UP - 
zaal gesloten 
 

BABBELAARTJE 
Ukkie Pukkie - Ermelo
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Sinterklaasfeest: 
Mogelijk willen jullie hier nog helemaal niet aan denken….maar, het is 
toch echt zo: het sinterklaasfeest is weer in aantocht! Ook bij Ukkie 
Pukkie zal dit feest niet onopgemerkt voorbij gaan. De kinderen mogen 
hun schoen zetten en uiteindelijk verwachten we sinterklaas op 
vrijdag 03 december te mogen verwelkomen. Meer details over dit 
feest volgen komende weken vanzelf. Het is in elk geval altijd een 
gezellige en sfeervolle periode in het gebouw!  
 
Kerstwandeling: 
En, als sinterklaas het land uit is wordt in no time het gebouw in  
kerstsferen gebracht. Met lichtjes, sterren en mooie versieringen.  
Uiteindelijk weten we dat dit voor de sfeer is en vertellen we de 
kinderen ook de mooie verhalen waar het met kerst daadwerkelijk om 
draait, dat zal duidelijk zijn. Om hier ook als ouders onderdeel van uit 
te kunnen maken alvast een vooraankondiging. Samen met de Goede 
Herderschool organiseren we namelijk op woensdag 22 december een 
sfeervolle kerstwandeling door de buurt. Op verschillende plekken zal 
het kerstverhaal uitgespeeld, verteld en gezongen worden! We hebben 
dit een paar jaar geleden al eens gedaan en dat was toen een groot 
succes! Noteren jullie woensdag 22 december alvast in de agenda? 
 
Aanmelden Goede Herderschool: 
Het loopt storm met de aanmeldingen voor de Goede Herderschool, 
dat is een goed teken! Sommige ouders gaan er vanuit dat een 
aanmelding bij Ukkie Pukkie automatisch een inschrijving voor de 
school is, dat is NIET het geval. Mocht je je zoon of dochter willen 
inschrijven voor de basisschool dan kan dat via de website 
www.goedeherderschool.nl, daar kan het inschrijfformulier worden 
gedownload. Geboortejaar 2018 is min of meer ‘ vol’ en voor 2019 zijn 
er nog een paar plekje vrij. Mocht je een nog jonger kind hebben en 
de keuze voor de GHS reeds gemaakt hebben, schrijf hem/haar dan 
ook in! Dan is dat maar geregeld en weten wij waar we aan toe zijn.  
 
Volgende nieuwsbrief: 
De volgende nieuwsbrief komt in principe in de week voor het 
sinterklaasfeest uit. Mochten er tussendoor zaken zijn die het 
vermelden waard zijn dan horen jullie dat uiteraard! 
 
Actie Schoenendoos: 
In de week van 15-19 november mogen de kinderen van de 
peuteropvang en Goede Herderschool een gevulde schoenendoos 
meenemen naar school. We doen weer mee aan Actie Schoenendoos. 
Binnenkort ontvangen de kinderen hiervoor een flyer met meer 
informatie. Het zou super zijn als we weer veel goed gevulde dozen 
kunnen afleveren voor het goede doel! Wordt vervolgd.  
 

Afscheid, welkom en 
jarig 

 
Afscheid: 
Amos Noteboom - 31 oktober - GHS  
Suze Degenkamp - 31 oktober - GHS 
Morris Siccama - 15 nov - Beatrixschool 
 
Welkom nieuwe kinderen: 
Sophia de Vries - 02 november 
 
 
Jarigen: 
02 december: 
Florian Boonen 
 
06 december: 
Bart van Diest 
 
08 december: 
Morris Siccama 
 
10 december: 
Noah van de Beek 
 
20 december: 
Naomi Bosch 
 
25 december: 
Nora Grift 
 
30 december: 
Nathan Tomassen 

 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een heel mooi weekend 
toe.  
 
Vriendelijke groet, 

Jozias de Koeijer 
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