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Het laatste thema van dit schooljaar… Oef, wat is het warm!                                                                  
Hopelijk kunnen we dit vaak zeggen de komende maanden. De zomer is bijna begonnen. We kijken 
uit naar een periode waarin we even bij kunnen komen van alle dagelijkse bezigheden en 
verplichtingen en lekker tot rust kunnen komen. Hopelijk onder het genot van een heerlijk zonnetje, 
waar je dan ook mag zijn of waar je ook naar toe zult gaan deze vakantie. Op de speelzaal is het weer 
tijd om een schooljaar af te gaan sluiten. Voor sommige peuters zelfs een periode om af te sluiten, 
omdat zij na de zomervakantie naar de basisschool gaan. Wij hopen dat zij, en hun ouders, met veel 
plezier terugkijken op hun tijd op de Bengelenbak. Maar eerst gaan we tot vrijdag 5 juli samen met 
Puk leren, vertellen, spelen, zingen en knutselen over het thema “Oef, wat is het warm!”. Aan de 
orde komt water, drijven, zinken, zand, vakantie en de brandweer. 

 
Bezoek aan de brandweer                                                                                                                                                  
In de week van 24-28 juni gaan we weer naar de brandweer. Altijd een 
leuk en indrukwekkend bezoekje voor en met onze peuters. Met loeiende 
sirenes in een echte brandweerwagen door het dorp rijden is natuurlijk 
ook wel heel gaaf! Een van de groepen gaat in zijn geheel naar de 
brandweer en vanuit de andere groepen zijn alle 3 jarige welkom. Wij 
houden u op de hoogte van de datum, die hopen wij spoedig van de 
brandweer te krijgen. 
 

Verjaardag juf Alie                                                                                                                                           
Maandagochtend 24 juni viert juf Alie haar verjaardag op de speelzaal bij de Koekiemonsters. Het is 
natuurlijk altijd leuk om de juf te verrassen met een zelfgemaakt knutselwerkje of een mooie 
tekening!  
 

Afscheid juf Petra en juf Lydia 
Na de zomervakantie zullen juf Bianca en juf Susanne terugkeren van hun zwangerschapsverlof. Dat 
betekent dat wij afscheid gaan nemen van juf Petra en juf Lydia. De juffen nemen in hun eigen groep 
afscheid, juf Lydia dinsdagmiddag 2 juli en juf Petra donderdagochtend 4 juli. Bij het drinkmoment 
zullen wij hier stil bij staan. 
 

Verkleedfeest                                                                                                                                                                      
Jaarlijks sluiten we het schooljaar af met een verkleedfeest. En dat doen we 
dit jaar ook! De peuters zijn, in hun mooiste verkleedpak, van harte welkom 
op vrijdagochtend 5 juli van 9.30 uur tot 11.30 uur in de gymzaal aan de 
Burgermeester Posweg. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. Daarna 
gaan we allen genieten van een welverdiende vakantie! 
 

Oproep hulp donderdagmiddag 4 juli                                                                                                                                         
Op donderdagmiddag 4 juli om 16.15 uur kunnen we wat hulp gebruiken van de ouders die hun 
kinderen komen ophalen. We willen u vragen of u kunt mee helpen sjouwen van het meubilair. We 
willen het meubilair aan de kant zetten zodat de vloer goed kan worden schoon gemaakt vlak voor 
de vakantie. 
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Speelgoed schoonmaken                                                                                                                                               
Zoals ieder jaar voor de zomervakantie willen we graag dat al het speelgoed weer 
wordt schoongemaakt. De juffen zullen daarom in de laatste week weer een beroep op 
u doen om hieraan mee te werken. Vele handen maken tenslotte licht werk!  
Onze schoonmaakster José zal zorgen dat na de vakantie binnen alles weer heerlijk fris 
en schoon is. Alleen de buitenboel heeft dan nog een poetsbeurt nodig. Daarom een 
verzoek aan de ouders om op de eerste schooldag, maandag 19 augustus, samen met 
ons, de buitenkant schoon te maken! Kom om 19.00 uur met uw emmer en 
poetsspullen naar de speelzaal en dan zorgen we samen voor een frisse en schone 
speelomgeving voor onze peuters! 
 

Gezonde traktaties                                                                                                                                                               
Regelmatig komen we terug op de gezonde traktaties. Wij betreuren het namelijk erg dat er snoep 
wordt getrakteerd. Voor de juffen is het op het moment van uitdelen heel moeilijk om 
hier iets van te zeggen, zij willen zeker niemand kwetsen en de peuters niet teleurstellen. 
Kies ervoor iets gezonds te trakteren in de groep, wat de jarige peuter toch echt het 
allerleukste vindt, óf om een klein cadeautje te geven bij het naar huis gaan. Het internet 
staat vol met allerlei leuke ideetjes voor gezonde traktaties!! Wilt u toch echt uw 
dankbaarheid tonen (bij afscheid) naar de speelzaal, juffen en peuters, denk dan eens aan 
een gezamenlijk leesboekje of puzzel… 

 
Gezocht 
Activiteit organiseren? Vindt u het leuk om een keer een activiteit of actie mee te regelen voor de 
peuterspeelzaal? Denk daarbij aan het opzetten van een Bengelenmarkt. Daar zouden wij heel blij 
mee zijn!! Geef dit gerust door aan de juffen!  
Webmaster: Ook zoeken wij nog iemand die handig is met het onderhouden van websites. Wie kan 
en wil de website voor ons up-to-date houden? 
 

Bedankt….. 
• Mandy, moeder van Benjamin Kampsteeg uit de Koekiemonsters, voor de kapper workshop 

bij de peuters. 

• Familie Schreuder voor de prachtige keien. 

 

Vanaf vrijdagmiddag 5 juli gaan we genieten van een welverdiende zomervakantie.                                
Wij wensen jullie allen hele fijne, mooie, zonnige en gezellige weken toe.                                                   
Graag zien we de peuters weer vanaf maandag 19 augustus op de Bengelenbak! 

 
 

Is uw kind inmiddels van de speelzaal en ontvangt u nog steeds deze nieuwsbrief?                                                                                                  
Of gaat uw kind naar de speelzaal en ontvangt u deze brief niet goed via de e-mail?                                           

 Graag even een berichtje sturen naar info@bengelenbak.nl 
 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan naar info@bengelenbak.nl 
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