
 

 

September 2021 

We zijn weer begonnen en we hebben al hele leuke dagen achter de rug. Samen leren en 
spelen, samen eten, werken in de nieuwe groep….. het ging deze week al heel fijn. Het belooft 
dan ook een goed schooljaar te worden! 
 
Peutergroep/kinderopvang 
De zomervakantie is voorbij en we zijn weer vol frisse moed gestart met het nieuwe 

schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om te 

komen spelen!  

De komende weken werken we aan het thema: ‘Welkom Puk’. In 

dit thema staat het leren kennen van Puk en het leren kennen van 

de gebruiken en gewoontes op de peutergroepen centraal. 

Samen met de kleuters doen we weer verschillende activiteiten 

samen rondom het thema.  

Na de vakantie is Jorden bij ons op de peutergroep gestart. 

Lieve Jorden.. heel veel plezier bij ons op de peutergroep! We hopen dat je een leuke en 

leerzame tijd bij ons zal hebben! 

Talent voor de Toekomst 

Bij Omnis is besloten om tot nader orde geen workshops aan te bieden vanuit Talent voor de 

Toekomst. Dit vanwege de nog steeds onzekere situatie rondom het Corona virus.  

Kleding 

In de kleutergroep kunnen we weer onderbroeken gebruiken voor het geval een kind een 

ongelukje heeft. Mochten jullie thuis nog wat jongens/meisjesonderbroeken over hebben dan 

kunnen deze bij juf Sigrid afgegeven worden. 

Kalender 

De kalender is in een nieuw jasje gestoken. Per maand worden er activiteiten aangegeven die 

in de loop van het jaar verder aangevuld zullen worden. Bij elke nieuwsbrief wordt de 

kalender weer mee gestuurd. 

 

 



 

 

Portfolio 

We gaan weer beginnen met het portfolio in het nieuwe schooljaar. Als het portfolio nog 

thuis ligt, wilt u het dan weer meegeven naar school? Dan kunnen we de nieuwe tabbladen er 

in stoppen en er mee aan de slag gaan. 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van september met hun verjaardag! 

 

 

 

 

 


