
 

 

Beste ouders, 

 

Na een mooie zomer zijn we na de vakantie weer met frisse moed gestart in de 

peutergroep. De eerste herfststorm raast al over ons eiland, de herfst is in 

aantocht. 22 september als de dag en de nacht even lang zijn, begint de herfst. 

Een week later, op 29 september wordt het feest van Michaël gevierd. 

 Wij vieren Michaëlsfeest  met de peuters als een oogstfeest, de nadruk ligt hier 

dan ook op de gaven die we van moeder aarde gekregen hebben. 

Donderdag 21 september gaan wij met de peuters appelmoes en appelflapjes 

maken, voor appels wordt gezorgd.  

Tijdens het appels schillen zingen we: 

In iedere kleine appel, daar lijkt het wel een huis, 

want daarin zijn vijf kamertjes, precies als bij ons thuis. 

In ieder hokje wonen, twee pitjes zwart en klein,  

Die liggen daar te dromen , van licht en zonneschijn. 

 

Voor de jaartafel mogen alle peuters iets meenemen wat met de herfst te 

maken heeft, kastanjes, dennenappels, bladeren enz. Hiervan gaan we samen 

een mooie herfsttafel maken of we maken er een mooi herfstschilderij van. 

 



Pantoffels/sloffen 

Alle peuters mogen sloffen mee naar de peutergroep nemen, lekker warm voor 

de volgende periode. De sloffen mogen op school blijven, kunnen in de 

luizenzak worden bewaard.  

De juffen 

Het zal u als ouder niet ontgaan zijn, dat we kleine groepjes hebben, daarom is 

juf Meta geregeld alleen bij het opstarten van de ochtend. Later komt juf Anita 

met Joey nog gezellig bij ons langs. Joey is een jongen met een verstandelijke  

beperking en is autistisch , hij wordt begeleid door juf Anita. Als het nodig is, 

kan zij met Joey eerder weggaan.  

We hopen dat er binnenkort nog peuters bij komen! Er is nog plaats genoeg, op 

woensdagochtend is het mogelijk om uw peuter tot 13.00 uur te laten blijven( 

kinderen mogen dan wel zelf hun brood meenemen). 

 

Zomervakantie in de BSO 

Nu het stormt buiten, denken we graag terug aan het zomervakantie 

programma van de BSO. 

Wat hebben we plezier gehad en super mooi weer. 

De uitstapjes die we gemaakt hebben, waren heel gezellig. We zijn  naar de 

goudvis in Sint Maartensvlotbrug geweest, een speelparadijs voor de kinderen 

en juffies met z’n allen op de grote trampolines en juffie Tessa kon het hoogst 

. We hebben ook met ze allen op de Engelse wip heerlijk heen en weer 

geschommeld. Bij een dagje uit hoort natuurlijk ook een ijsje!                               

In de vakantie hebben we genoten van het bos met een picknick en BBQ en we 

zijn vaak naar het strand gegaan. Daar hebben we mooie schelpen gezocht 

lekker met water en zand gespeeld.  

 

 



Pony rijden was ook een feest voor de kinderen om de beurt op de rug van de 

pony, de andere mocht het touw vast houden. Stoer voelden we ons met cap 

en dan de weg zoeken door het bos. 

 

Ecomare, de Krim en Kaap Skil hebben we ook bezocht dit vonden de kinderen 

heel gezellig, er is genoeg te doen op het eiland dus we hebben ons reuze 

vermaakt !!! 

 

 

Hier onder vertellen Hella en Sofia hoe het ze bij de dierentuin in Hoenderdaell 

vonden. 

Met twee auto’s gingen we naar de boot daarna zijn we naar de dierentuin 

gereden. 

 

In de dierentuin zijn we naar de maki’s gegaan, die 

mochten we wortels geven. 

We hebben pelikanen gezien en nog veel meer dieren. 

Wij hebben lekker patat en ijs gegeten dat was bij de 

leeuwen !  

We waren verdwaald en konden de uitgang niet vinden.  

Maar we vonden wel hele grote palmboombladeren die we mee naar de BSO 

hebben genomen, ze pasten net in de grote auto van juf Tessa. 

De bladeren hebben we versierd met tekeningen van dieren die we in de 

dierentuin hebben gezien. 

We hebben een hele fijne dag gehad!  

 



 

 

 

 

 

 

Mededelingen van de BSO 

In de zomer treedt iedereen letterlijk en figuurlijk naar buiten. In de herfst trekt 

iedereen zich weer terug naar binnen. Na een gezellig zomerprogramma zijn 

we in de BSO alweer druk bezig met de herfst. Er worden appelflapjes 

gebakken en naar bladeren, dennenappels en kastanjes gezocht in het bos. 

Hiermee wordt van alles gemaakt. 

 Woensdag 18 oktober houden wij met alle kinderen van de BSO een 

vriend/vriendinnendag. Iedereen mag iemand meenemen naar de BSO. Wij 

gaan er een gezellige middag van maken van 13.00 uur tot 16.00 uur. (de 

kinderen mogen wel zelf brood meenemen) Er komt nog een uitnodiging voor 

de kinderen. 

Woensdag 4 oktober is er een studiedag op school, heeft u nog opvang nodig? 

Wij zijn die dag de hele dag open! Geef even via KDV net  door als u hiervan 

gebruik wilt maken. 

 

 Met vriendelijke groeten, 

“De Sterrekijker” 

Tessa, Anita, Erika en Meta 

                                                                      


