
De Krentebloesem 
Pinksterfeestje 

We hebben gisteren met de peutertjes genoten van het 
Pinksterfeestje. In de ochtend hebben we de 

Pinksterbolletjes gebakken en de geur ging door onze 
ruimte. 

Wat hebben we geboft met het zonnetje! We hebben in de 
tuin de bolletjes opgegeten en sap gedronken op het kleed. 
Alle kindjes kregen een mooie duiven ketting die de juffies 

hebben gemaakt en we hebben  de Pinksterliedjes 
gezonden.  Iedereen ging blij naar huis! 

Insmeren 
Wij smeren met het mooie weer van 
afgelopen week, de kindjes altijd in 
met biologische crème van Lovea of 
Lovera.  
Mocht uw kind daar niet tegen 
kunnen, dan mag u zelf iets 
meegeven, maar meldt het dan wel 
even. 

Teenslippers: 
De juffies willen alle ouders vragen, om de 
kindjes niet te laten spelen op teenslippers. 
Hoe leuk dit ook staat, gevaarlijk is het ten 
zeerste. De kindjes mogen buiten rennen in 
de tuin, worden hierdoor belemmerd en 
vallen veel. Gewoon schoentjes aan 
alsjeblieft. 

Sint Jan 
Denkt u allen aan de datum 24 juni, dan vieren 
we met alle ouders en kindjes het Sint Jan, met 
een picknick in het park. 
Uitnodiging volgt nog. 

Activiteiten 
Enige tijd geleden zijn wij 
begonnen met een ander 
ritme met de kindjes en het 
vastzetten van een houvast in 
de activiteiten met de 
peutertjes. Dit bevalt ons erg 
goed. Het van te voren weten 
wat we de kindjes kunnen 
aanbieden en waar we naar 
toe kunnen werken. 
Het is overigens wel een 
leidraad en het is voor ons 
het allerbelangrijkste dat de 
kindjes bij ons in het vrije 
spel komen en zitten. Het zijn 
vooral doe dingen die wij 
met het kleine kind doen. Zo 
nu en dan ziet u iets mee 
naar huis komen in de vorm 
van een knutsel werkje. 

Na de vakantie 
In de laatste week voor de 
vakantie zullen we afscheid 
nemen van een aantal oudste 
peutertjes.  Na de vakantie 
zullen de groepen goed gevuld 
van start gaan. Dan zijn nu de 
kindjes die midden in zaten de 
oudste zijn en dat brengt weer 
een nieuwe dynamiek. 
Het zal in de eerste week, na 6 
weken vrij, dan ook weer even 
wennen zijn voor iedereen. We 
vragen u allen dan ook hier 
rekening mee te houden in het 
wegbrengen. 


