
 

 

Pluutjespraat 

Nieuwsbrief Kindercentrum ’t Parapluutje 

Maand: Juni 2016 

Hallo allemaal, 

Het Puk thema ‘Ik en mijn familie’ zit er weer op. De kinderen 

hebben gesproken over huisdieren, familieleden en waar ze wonen. 

Bij de 3+ groep zijn de opa’s en oma’s op bezoek geweest. Ze hebben 

samen met hun kleinkind een fotolijstje gemaakt. Het was een erg 

geslaagde ochtend!  

Van 6 t/m 10 juni staat het thema: ‘Alert op pad in dorp of stad’ 

centraal. Tijdens deze week leren de kinderen hoe ze alert zijn in het 

verkeer, zoals dat je een gordel in de auto aan moeten doen. 

Willen alle ouders die nog niet gestemd hebben voor de 

‘kinderopvang award 2016’ dit s.v.p. doen. Tot nu toe is het landelijk 

gemiddelde een 7,9. Het Parapluutje heeft op dit moment een 

gemiddelde van een 9! Je kan tot 17 juni stemmen.  

De kapster Sharon is nog steeds actief binnen het kindercentrum. 

Voor een afspraak kan je bellen naar het nummer: 0613170220 

Denken jullie aan het doorgeven van de zomervakantie.  

 

Groetjes Team ‘Kindercentrum `t Parapluutje’ 

 

 

 

 

 

Wist je dat: 

 Het fingersafesysteem 

weer werkt, mocht je  

dit nog niet hebben 

ingesteld, kan je een 

afspraak maken bij 

Danielle.  

 Nathalie zwanger is en 

in november is 

uitgerekend. 

 Shirley begin juli weer 

komt werken na haar 

zwangerschapsverlof. 

 Het wachtwoord voor 

de site: ouderinfo2016  

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

20, 21, 22, 23, 24 juni: Peuterdans  

6 juni: Livia jarig 

9 juni: Chantal jarig 

21 juni: Celine jarig  

Pluutjesbabbels:  

 Pim (3jaar) had geknutseld voor Vaderdag 

en zei toen: ‘Ik moet nu nodig weer buiten 

spelen’! 

 Mas (3jaar): ‘Van mopperen word je lelijk’.  

 Sebbe (3jaar): ‘Wij hebben bij opa en oma 

babbi gekieuwd’ (gebarbecued) 

 Evi (3jaar): `Bij mij thuis eten we bruiloft’ 

(witlof). 

 Siem (3jaar): Vraagt hoe oud mijn broer 

wordt en ik zeg 29. ‘Oh dan wordt hij al 

wijs’.  

 Lars A. (3jaar): ‘Ik wil pastathee‘ (paté). 

 Ties (3jaar): `Hee Chantal, ik moet zo even 

naar Breda toe, want ik moet naar het 

bureau’.  

 


