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Geachte ouders, verzorgers,
Wij wensen alle ouders en peuters een heel fijn, gezond en gelukkig 2016 en natuurlijk
ook heel veel speelplezier!!!

Nieuw thema
Ons nieuwe thema tot aan de voorjaarsvakantie is: ‘Wij doen mee in het verkeer!’
We gaan praten, werken, spelen, knutselen en liedjes zingen over het verkeer
In de themahoek gaan wij een ritje met de bus naspelen

Het is een project in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek/ Waterland
(SBZW). We gaan veel leren over het verkeer en we gaan ook een retourritje met de lijnbus
naar de Purmer- zuid ervaren. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dat aangeven bij de
leidsters? Tijdens het project maken we regelmatig filmopnames van de peuters.
Deze opnames worden op DVD getoond op de ouderavond over verkeer. De exacte datum is
nog niet bekend, maar deze avond zal worden georganiseerd door SBZW en de
peuterspeelzaal. Bij het thema leren we o.a. de volgende liedjes: ‘De wielen van de bus’ en
‘Biggetje Basje heeft een fietsje’.

Marjolein Baars
Met ingang van 1 januari 2016 heeft juf Marjolein, haar werkzaamheden voor de
Prinsenstichting uitgebreid. Dit betekent voor peuterspeelzaal Pinkeltje dat wij na ruim 7
jaar, afscheid hebben genomen van juf Marjolein. Wij wensen Marjolein uiteraard heel
succes met deze nieuwe stap.
Stagiaires
Welkom meester Tijn op onze locatie het Zichthof. Tijn zal op de vrijdagen bij ons
aanwezig zijn. In de loop van januari meldt zich ook een nieuwe juf. Haar naam is ons
echter nog niet bekend. Onze nieuwe juf zal werkzaam zijn op de donder -en vrijdagen
van de week. In 2016 nemen wij ook afscheid van de juffen Tijana en Rachel. Wij wensen
hen veel succes in het verdere verloop van hun studie en willen hen graag bedanken
voor hun enthousiasme en inzet.
Dankwoord aan de ouders
Alle ouders die voor ons de knuffels en verkleedkleren hebben gewassen; enorm
bedankt voor jullie support. Alles is nu weer lekker schoon en fris!!!!


Bibliotheek
In januari willen wij, op een nog nader te bepalen middag tijdens de peuterspeelzaal
uren, ouders met hun peuters kennis laten maken met – en- een bezoek brengen aan de
bibliotheek. Als u daar belangstelling voor heeft, dan kunt u zich aanmelden bij de
leidsters.
Inloop spreekuur Centrum voor jeugd en gezin bij OBS Akker/Dijk & Pinkeltje
Ouders/verzorgers met kinderen op de basisschool de Akker/Dijk en op peuterspeelzaal
Pinkeltje kunnen met ingang van januari 2016 gebruik maken van het inloop spreekuur
georganiseerd i.s.m. Het Centrum voor jeugd en gezin.
Hieronder stellen Mina Outaleb en Marloes van der Wolf van het Centrum voor jeugd en
gezin zich aan u voor en geven zij aan waar u mogelijk met hen over in gesprek kunt
gaan.

Wij zijn Mina Outaleb en Marloes van der Wolf, jeugdverpleegkundigen bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin in Purmerend.
Met ingang van 19 januari 2016 houden wij 2 keer per maand inloopspreekuur op school.
Dit vindt plaats op dinsdag van 8.30-9.30 uur. In de maanden januari en februari zijn wij
er: 19 januari, 2 februari en 16 februari
Heeft u vragen over:
 voeding,
 opvoeding,
 slapen,
 ontwikkeling,
 zindelijkheid,
 hoofdluis of
 gedrag van uw kind, dan kunt u hierover met ons in gesprek gaan.
Inloop spreekuur Centrum voor jeugd en gezin bij OBS Akker/Dijk & Pinkeltje
U mag ons ook mailen of bellen:
Gegevens:
 Mina Outaleb: moutaleb@ggdzw.nl 06-51661705
 Marloes van der Wolf: mwolf@ggdzw.nl 06-10975875
Data inloop en gegevens:
Mina
19/1
2/2
8/3
5/4
10/5
7/6
21/6

Marloes
19/1
16/2
22/3
19/4
24/5
5/7

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van 27 februari t/m.6 maart 2016
Met vriendelijke groet,
Anouk van der Keur & Irma Schagen

