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Hieperdepiep hoera,

Worden wat je wil…

feest op Tante Tuit!

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud
bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van
droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Dit was het thema tijdens de Kinderboekenweek van
2021.
Al vanaf 1955 is de Kinderboekenweek een jaarlijks terugkerende ‘week’ waarmee het Nederlandse kinderboek en
het (voor)lezen worden gepromoot.
Dit jaar werd het prentenboek ‘Dromer’ geschreven door
Mark Janssen.

4 november: Thore wordt 3 jaar!
4 november: Julie wordt 2 jaar!
15 november: Job wordt 2 jaar!
20 november: Pip wordt 2 jaar!
Fijne verjaardag!
Maak er een gezellig feestje van..

Welkom op Tante Tuit
Emily!
Lauren!
Veel speel plezier!

Op studiereis naar Zweden!
In oktober heeft Denise haar prijs van de organisatie WerkendLeren
mogen ontvangen.
Een studiereis naar Zweden, waar ze verschillende kinderdagverblijven
gaat bezoeken en inspiratie op mag doen.
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Open eind materiaal stimuleert de fantasie!

Open eind materiaal is materiaal dat zich aanpast
aan de invulling van de gebruiker en de betekenis die
hij of zij het geeft.
Bij een baby betekent dit het ontdekken van de
natuurkundige mogelijkheden van voorwerpen en bij
een ouder kind is dat in het fantasiespel, waarbij
hetzelfde voorwerp steeds een andere betekenis
krijgt.

Brrrrr…
De herfst heeft weer zijn intrede gedaan en
dat merken we. Het is een stuk frisser en
natter. Zouden jullie voor het buiten
spelen regenlaarzen mee willen brengen?
Ook op de slaapkamertjes wordt het weer
wat kouder, we vinden het fijn wanneer
jullie voor de kinderen weer een lekkere
warme pyjama en/of slaapzak mee willen
geven.
Hiernaast zou het prettig zijn wanneer alle
jassen, tassen en andere persoonlijke
spullen worden voorzien van naam. Het is
voor ons soms erg zoeken naar alle juiste
spullen en we willen iedereen graag weer
met zijn/haar eigen jas naar huis laten
gaan

.

Alvast bedankt!

Agenda
Thema
Herfst/Sinterklaas
Zaterdag 13 november:
Intocht Sinterklaas
Maandag 22 november t/m vrijdag 10 december
Maud afwezig i.v.m. vakantie
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