
 

 
 

 

 
 

1 april 2019 

Het is weer lente in het land! 

Vanaf vandaag gaat uw kind aan de slag met het thema lente. De baby’s en dreumesen maken kennis 

met alle dieren en met hun geluiden. Dat doen we doormiddel van speelgoed dieren en dieren 

geluiden. Hierbij hoort een liedje:  

Kijk een poesje, kijk een poesje, wat zegt hij? 

Wat zegt hij? Miauw, Miauw, miauw, miauw. 

Zingt u thuis ook mee?  

 

Met de jonge peuters en oudere peuters gaan wij het ook hebben 

over dieren: Waar wonen de dieren? Welk dier staat in de wei? De 

koe? En waar wonen de paarden? De kinderen ontdekken wat de 

leefomgeving is van de verschillende dieren en leren welk ‘kindje’ 

bij welke mama hoort. Ook gaan we draven als een veulentje en 

maken we een nestje net als de vogeltjes.  

Met de jonge peuters lezen we het boek ‘Bobbi in de tuin’. 

En met de ouders peuters lezen we het boek ‘Dottie’s eieren’. 

Doet u thuis ook mee? 

U krijgt van de groep een werkblad mee van dieren. Samen met uw kind kunt u de dieren kleuren en 

daarna uitknippen en opplakken. De bedoeling is dat uw kind het moederdier  bij het babydier 

zoekt(het paard hoort bij het veulentje). 

Daarna mag u het meenemen naar de groep zodat wij het kunnen ophangen. U kunt evt. ook foto’s 

maken als uw kind bezig is met de thuisactiviteit, deze foto’s kunt u mailen naar 

groepen@dekleinemarkies.nl.  De foto’s zullen wij dan ophangen in de groep. We kijken hier 

regelmatig naar en de kinderen vinden het leuk om zichzelf terug te zien.   

 

 Wanneer uw kind iets te vieren heeft, mag het trakteren bij De Kleine Markies. Dat vinden de 
kinderen harstikke leuk!  
Helaas komt het steeds vaker voor dat er snoepzakken getrakteerd worden. Hier zijn de 
meeste ouders niet zo blij mee. We vragen dan ook om geen snoep te trakteren, maar 
overleg met de medewerkers van de groep wat andere mogelijkheden zijn.  
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 Wij willen de ouders waarvan hun kind een warme maaltijd eet bij de opvang, hun kind niet 

te vroeg op te halen. Geef uw kind, maar ook de andere kinderen, de rust voor hun maaltijd. 
Het beste is om na 17.30u te komen, de kinderen zijn dan vaak klaar met eten.  

 De peuteropvangtijden lopen ’s ochtends van 8.30u tot 11.30u en ’s middags van 12.30u tot 
15.30u. Bij het brengen heeft u een inloop kwartiertje en bij het ophalen gaat de deur 5 
minuten voor eindtijd open.  
Wilt u er op letten dat u uw kind op tijd komt brengen én ophalen? 

 Wilt u de naam van uw kind in het jasje en tasje zetten? Wij weten echt niet van wie alle 
jasjes en tasjes zijn. 

 Er is een zilveren armband gevonden, als deze van u is, kunt u hem ophalen op kantoor(er 
staat een merk op, hopelijk kunt u deze benoemen). 

 De meivakantie staat voor de deur voor de peuteropvang. Deze loopt van maandag 22 april 
t/m vrijdag 3 mei 2019.  Wanneer u enkel gebruik maakt van peuteropvang, hoeft u zich 
hiervoor niet af te melden via het ouderportaal. De kinderen die gebruik maken van de 
dagopvang dienen wel afgemeld te worden als ze niet komen in deze vakantie. 

 Wanneer u buiten deze vakantie geen gebruik maakt van de peuteropvang/dagopvang, 
Wellicht gaat u in de komende maanden op vakantie? Wilt u dan uw kind afmelden via het 
ouderportaal? 

 Wanneer u uw kind ziek heeft gemeld, is het belangrijk uw kind ook weer BETER te melden. 
Anders is uw kind niet zichtbaar op de presentielijst van de groep.  
 
In één van onze nieuwbrieven heeft u het volgende kunnen lezen: 
 
Ik ben Ilona Oudhuis-Wouts, 39 jaar, getrouwd, moeder van 
twee jonge kinderen. Ties zit op Octopus, Fenne bij De Kleine 
Markies. In 2010 kreeg ik de diagnose MS (multiple sclerose) en 
stortte mijn wereld in! 
Lees meer over Ilona en haar persoonlijke verhaal, op haar 
website: 
https://www.stopmsbijilona.nl/ 
 
In Nederland zijn de mogelijkheden omtrent voor Ilona minimaal. 
Toch is er een manier dat zij zelf MS kapot kan maken en dat is door middel van een 
HSCT behandeling (stamceltransplantatie). In het kort komt het er op neer dat deze 
behandeling het immuunsysteem als het ware reset en dus de fout dat mijn lichaam 
zichzelf aanvalt elimineert. Deze behandeling kan alleen in Mexico of Rusland 
plaatsvinden. Helaas kost deze behandeling heel veel geld: 70.000 euro. 
BS Octopus en De Kleine Markies hebben besloten  een actie te houden om Ilona en 
haar gezin te helpen aan een toekomst. 
Helpt u mee? Om geld op te halen voor Ilona organiseren BS Octopus en De Kleine 
Markies een sponsorloop en een flessenactie. De flessenactie gaat per direct van 
start. U of uw kinderen kunnen lege statiegeldflessen inleveren bij De Kleine Markies 
in de daar voor bedoelde bakken. Dit kunnen flessen van de Lidl, Nettorama enz. zijn. 
Alles is welkom. De sponsoractie zal plaatsvinden in mei of juni. De kinderen zullen 
dan rondjes lopen of fietsen(lees: buiten spelen) voor dit goede doel. We hopen dat 
de kinderen gesponsord worden door ouders, opa, oma, ooms, tantes, buren en 
kennissen. Het zou fantastisch zijn om een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor Ilona. 
Een aantal weken voordat de sponsorloop gaat plaatsvinden krijgt 
u bericht hoe het een en ander werkt. 

https://www.stopmsbijilona.nl/

