
Nieuwsbrief peuterspeelzaal ’t Lekkertje, september 2017. 

Juf Elize 

We beginnen het nieuwe schooljaar met leuk nieuws: Juf Elize en haar man Marcel 
verwach-ten eind februari hun derde kindje. We zijn heel blij voor hen en wensen Elize 
een voor-spoedige zwangerschap toe. 

Nog meer leuk nieuws: 

Onze penningmeester Niels Muskens en zijn vrouw Annemieke hebben op 26 augustus een 
prachtige dochter gekregen: KAYA. We wensen hen en Kaya’s grote broer Quinten veel 
geluk met elkaar. 

Stagiaire 

De meesten van u hebben haar al ontmoet afgelopen donderdag: juf Zoë. Zoë zit in de 
vierde klas van het Gemini College en komt tot eind februari op de donderdagen bij ons 
stage lopen. 

Traktaties 

We merken dat er, ondanks ons verzoek om dat niet te doen, steeds meer op snoep wordt 
getrakteerd bij verjaardagen. En steeds meer ouders hebben er moeite mee dat dit 
gebeurt. Daarom willen we u dringend vragen om te kiezen voor een gezonde traktatie. 

KDO 

KDO Lekkerkerk heeft ons gevraagd onderstaande onder uw aandacht te brengen: 

Beweegdiploma met Nijntje bij KdO Lekkerkerk. 

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de 
wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan 
dit echter bij KdO Lekkerkerk! 

Waarom het Beweegdiploma? In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de 
grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en 
vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke 
invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te 
spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra 
uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma 
helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. 

Kijk op www.kdo-lekkerkerk.nl voor meer informatie het lesrooster voor het 
Beweegdiploma. 

 


