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Welkom 
De zomervakantie is bijna ten einde maar gelukkig kunnen we momenteel nog genieten van de 
laatste dag. Daarom… een warm welkom aan alle peuters die wij na de 
zomervakantie mogen begroeten op de speelzaal. Leuk dat jullie weer bij ons 
komen spelen. We hopen dat jullie een fijn en gezellig schooljaar mogen 
beleven op de Bengelenbak. We hebben jullie wel gemist hoor!      
 
Wij begroeten ook juf Susanne. Fijn dat zij er na zo’n lange tijd er weer is.                                                                                                                                                                      
Alle juffen hebben veel zin om ook dit jaar alle peuters spelenderwijs allerlei 
vaardigheden te leren en ze stapjes te laten zetten in hun ontwikkeling. We 
hopen op een gezellig jaar met z’n allen! 
Zoals u weet heeft juf Bianca voor de zomervakantie afscheid genomen en zal 
juf Lydia bij ons blijven. De groep Elmo’s, de dinsdagochtend extra groep, is komen te vervallen 
doordat er te weinig animo voor is. 
Vanaf de zomervakantie zal het rooster er zo uit komen te zien:  
 

Dagdeel Naam groep Juf 

Maandagochtend Koekiemonsters Alie en Susanne 

Maandagmiddag Tommies Susanne en Lydia 

Dinsdagochtend Pino’s Lydia en Jacqueline 

Woensdagochtend VVE Jacqueline en Alie 

Donderdagochtend Tommies Susanne en Jacqueline 

Donderdagmiddag Koekiemonsters Alie en Jacqueline 

Vrijdagochtend  Pino’s Lydia en Alie 

 

Ouders voor de oudercommissie 
Wij zijn op zoek naar ouders voor de oudercommissie. Lijkt het u leuk om plaats te nemen in deze 
commissie? Wilt u graag meer informatie over wat het inhoudt? Stuur een mailtje naar 
info@bengelenbak.nl.  
 

Bedankt!                                                                                                                                                    
Wij willen alle ouders bedanken die hebben meegeholpen om het speelgoed schoon te maken! 
Superfijn dat alles weer lekker schoon is! 

 
De aanvangs- en ophaaltijden 
Om rust en ritme in de groepen te creëren én om te voldoen aan wettelijke normen is het van groot 
belang dat wij op tijd kunnen beginnen. Een vriendelijke verzoek om dit ook door te geven aan opa’s, 
oma’s, oppassen of anderen die uw peuter komen brengen en halen. 
 

Ochtend  Brengen tussen: 8.30 - 9.00 
uur 

Beginnen om: 9.00 uur Ophalen tussen: 11.45 – 12.00 
uur 

Middag Brengen tussen: 12.45 - 13.00 
uur  

Beginnen om: 13.00 
uur 

Ophalen tussen: 16.00 – 16.15 
uur 

www.bengelenbak.nl 
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Namen op bezittingen 
Een verzoekje om alle drinkbekers, pakjeshouders, tassen, jassen, spijkerjasjes, 
bodywarmers etc. te voorzien van de naam van uw zoon of dochter. Dit voorkomt zoveel 
onduidelijkheid bij ons allen.  
 

Jaarvergadering                                                                                                                                                                              
De datum voor de jaarvergadering is bekend! Dus pak uw agenda erbij en zet het erin.                                                             
Donderdag 5 september om 20.00 uur. Wij hopen vele van u op deze avond te verwelkomen!                                                                                                                                                              
 

Buitenschoonmaak 
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 emmertje en 
poetsspullen naar de speelzaal en dan zorgen we samen voor een frisse en schone 
speelomgeving voor onze peuters! 

 

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? 
 

Zomermarkt 
Op woensdagmiddag 19 juni was er een leuke zomermarkt! Dank aan alle ouders uit de 
activiteitencommissie die op deze middag mee hebben geholpen! We hadden erg 
veel geluk met het weer! Het was een mooie droge woensdagmiddag. Hierdoor 
konden we buiten ook allerlei leuke activiteiten doen. Zo konden de kinderen buiten 
blikken gooien en inschrijven voor de loterij. Binnen konden de kinderen 
nummertjes trekken, grabbelen of een mooi tasje maken. De kinderen konden zich 
ook mooi laten schminken en er waren schilderijtjes en fotolijstjes “te koop” die de 
peuters zelf gemaakt hadden.  Er was koffie/thee/limonade of een plakje cake (met dank aan veel 
ouders) te verkrijgen. De opbrengst van deze markt was 180,00 euro! Dank aan iedereen die op wat 
voor manier dan ook geholpen hebben om deze dag tot zo’n succes te maken! 
 

Een speciale dank gaat uit naar Mooi Bloemen en fietsenmaker Dijkhof voor de 
sponsoring van 2 prijzen voor de loterij: een mooie bos bloemen en een 
loopfiets. 
De winnaar van de fiets is Fien uit de Koekiemonsters en de bos bloemen is 
gegaan naar Tess uit de Pino’s. 
 
 

Bezoek brandweer 
Op donderdagmiddag 27 juni zijn de Koekiemonsters in zijn geheel en de 3 
jarige peuters van de Pino’s en Tommies naar de brandweer geweest. Het was 
een geslaagd uitje. Met (zo af en toe) een loeiende sirene reden de peuters in 
de brandweer auto door Brakel. De spanning was van meerder 
peutergezichten af te lezen. Onder het genot van een spekje en een glaasje 
limo vertelde de brandweerman over de helm, de jas en de blusslang. Nadat 



Puk uit het ‘brandende huis’ was gered mochten de peuters zelf met de 
brandweerslang spuiten. 
Een speciale dank je wel voor de brandweermannen, die dit uitje in hun vrije tijd 
mogelijk maken. Ook alle ouders bedankt voor de hulp en bijdrage zodat dit uitje 
kon plaats vinden. Van het schrijven van een stukje voor de krant, foto’s maken, 
een helpende hand bieden of in de groep als hulpmoeder helpen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakanties 

 
Herfstvakantie 14 t/m 20 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 22 feb t/m 1 maart 

Paasvakantie 10 t/m 13 april 

Meivakantie 25 april t/m 8 mei  

Hemelvaart Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 

Pinksteren Maandag 1 juni 

Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus 

 
  
 

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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