
 

 

November 2021 

Peutergroep/kinderopvang 
Momenteel werken wij aan het thema ‘Sinterklaas’! We 
hebben vorige week een cadeautje gevonden bij onze 
schoorstenen! Die hadden Sint en Piet langs gebracht. 
Dankjewel Sint en Piet. Donderdag 2 december 2021 vieren 
wij Sinterklaas gezamenlijk met de hele school. Meer 
informatie kun je hieronder in de nieuwsbrief lezen. Komt je 
kindje deze ochtend normaal niet spelen, dan mogen zij van 
8.00 tot 12.00 uur extra komen. (Willen jullie ervoor zorgen 
dat de kinderen om 8.25 uur uiterlijk aanwezig zijn, in verband met het programma deze 
ochtend) 
 
Vanaf maandag 6 december gaan wij werken aan het thema ‘kerst’! Dinsdag 14 december 
2021 gaan wij gezamenlijk met de hele school kerstkaarten knutselen. Deze worden 
opgehaald en verspreid onder de verzorgings en verpleeghuizen. Woensdag 22 december 
2021 zullen wij een kerstlunch hebben. Meer hierover lees je onderin de nieuwsbrief.  
 
Vanaf vrijdag 24 december hebben de kinderen kerstvakantie. Heb je een contract waarin je 
kindje ook opvang heeft in de vakantie, wil je dan laten weten aan de pedagogisch 
medewerksters of je kindje komt spelen in de vakantie? Zo kunnen wij het rooster gaan 
maken voor de kerstvakantie.  
 
Vrijdag 24 december 2021 en vrijdag 31 december 2021 sluiten wij om 16.30 uur. Hou hier 
rekening mee met het ophalen van je kindje.  
 
Hand-voet-mondziekte 
Bij een paar kinderen is de hand-voet-mondziekte geconstateerd. Dit is een besmettelijke 
ziekte dat door een virus wordt veroorzaakt. De ziekte gaat gepaard met pijnlijke kleine 
blaasjes in en rond de mond, op de handpalmen en onder de voeten. 
De tijd tussen het besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal 3 tot 6 dagen. De 
ziekte is al vlak voor er klachten zijn besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog 
tijdelijk worden overgedragen. 

 

 



 

 

Besmetting gaat via: 

• vocht uit de blaasjes;  
• de lucht (hoesten); 
• ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen 

besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen 
komen en daarna in de mond terechtkomen. 

Hand- en hoesthygiëne kunnen helpen om hand-voet-mondziekte te voorkomen. Daarnaast 
helpen een goede ventilatie en goede algemene hygiëne om verspreiding van de ziekte te 
voorkomen. 

Op ons Kindcentrum letten we, ook vanwege Corona, erg goed op ventilatie en hygiëne. 

Sinterklaasviering 
 

Donderdag 2 december vieren we op ons kindcentrum het 
sinterklaasfeest. In de loop van de ochtend zullen Sint en Piet 
een bezoekje brengen aan de kinderen. We gaan er een heel 
gezellig feest van maken! De kinderen hoeven voor de 10.00 
uur pauze geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt 
voor gezorgd. Hun lunch nemen ze wel gewoon zelf mee. 
 
 
 
 
 

 
Kerstviering 
Een kersttheater zit er door de Coronamaatregelen 
helaas voor het 2e jaar op rij niet in. Wel zullen de 
kinderen op woensdag 22 december een heerlijke 
kerstlunch krijgen, verzorgd door de OKC ouderraad.  
In deze kersttijd denken we natuurlijk ook aan de 
ander, daarom zullen we meewerken aan een actie 
van de Jongerenraad Borsele. We gaan kerstkaarten 
maken met de kinderen en deze zullen door de 
Jongerenraad verspreid worden over verschillende 
tehuizen waar ouderen wonen.  



 

 

Voedselbosje 
GOED NIEUWS! Ons kindcentrum is door IVN Natuureducatie uitgekozen voor de aanleg van 
een voedselbosje. Een voedselbosje is een bosje van 25-30m2 vol verschillende soorten 
bomen, struiken en kruiden, deze zijn deels of 
helemaal eetbaar. We zijn uitgekozen op basis van 
de kleinschaligheid en de samenwerking binnen 
ons kindcentrum. Binnenkort vindt de intake plaats 
en gaan we aan de slag.  De kinderen worden actief 
betrokken bij alles en zullen veel gaan leren over 
de natuur en ons voedsel. We houden jullie in de 
nieuwsbrieven en op facebook op de hoogte! 
Meer weten over voedselbosjes? Kijk eens op de 
site van IVN: https://www.ivn.nl/voedselbosjes 
 
 
GVO les van juf Tina 
Marcherend met onze zelfgemaakte toeters liepen we door de klas. Zo eindigde onze 
lessenserie over de reis naar het beloofde land. We veroverden onze stad en de poppetjes, 
die er elke les bij waren, waren eindelijk thuis. Nu zullen we met de Advent starten. Iedereen 
heeft de advent kalenders al in de winkel zien liggen. Maar waar komt dat gebruik vandaan? 
We gebruiken 3 soorten kalenders: een kleurplaat voor thuis, doosjes om open te maken en 4 
kaarsen. Ook werkt de middenbouw elke week aan een setje poppetjes, waarmee kinderen 
thuis kunnen spelen. De bovenbouw werkt aan een toneelstuk. Neem een kijkje op mijn 
prikbord, dan ziet u wat ik bedoel! [padlet.com/juftina]padlet.com/juftina 
 
Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van december met hun verjaardag! 
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