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Algemeen 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Het thema ‘Hatsjoe’ is nu in volle gang. Drie KDV-groepen hebben een dokterspraktijk / ziekenhuis 

gecreëerd met zelfs een kiosk waar de kinderen voor de zieke nog iets kunnen kopen. Eén KDV-groep 

heeft de huishoek omgetoverd tot een dierenartsenpraktijk. Met de mooie en echte materialen die 

in de huishoek liggen spelen de peuters rollenspel. Ze leven zich in verschillende  rollen in zoals de 

dokter, de verpleegster, de patiënt, de verkoper van de kiosk en de dierenarts (assistent). Wat doe je 

als je (dieren)dokter bent? En wat zeg je tegen de patiënt?  

De dreumesen spelen met de materialen en ontdekken wat je ermee kunt doen. Ze imiteren de 

andere kinderen en de pm-ers in het spel. 

 

De sociaal emotionele ontwikkeling staat centraal in dit thema: de 

kinderen leven zich in anderen in, ze helpen en verzorgen elkaar, ze 

leren met emoties om te gaan. 

 

Ook voor de baby’s en jonge dreumesen zijn er heel veel 

speelmomenten samen met de pedagogisch medewerkers zoals de neus 

schoonpoetsen en spelen met een schone zakdoek, de zieke pop Puk in 

bedje leggen en een kusje geven, pleisters plakken op de zieke Puk, experimenteren met een mandje 

met verzorgingsspullen. Hoe voelt een zachte babyborstel, een washandje en vette watten? Samen 

handjes wassen en drogen met een versje erbij: ‘Vieze handjes gaan we wassen, laat je handjes maar 

eens zien, we wassen al die vieze vingers, tot ze schoon zijn … alle tien’. 

 

Donderdag 5 september hebben de oudste peuters een dierenartsenpraktijk 

bezocht en namen ze allemaal een (eigen) knuffel mee. Ze mochten hun 

knuffel verzorgen, ze waren allemaal echte dierenartsen en kregen daarom 

een echt dierenpaspoort mee.  

 

Samen praten 

 Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling  van kinderen en het is 

goed daar heel vroeg mee te beginnen. Voor jonge kinderen is het 

vaak genoeg om samen naar de plaatjes te kijken en te vertellen wat jullie zien. Oudere 

peuters vinden het leuk om voorgelezen te worden. In de bibliotheek zijn leuke boeken te 

vinden die aansluiten bij dit thema. 

 Jonge kinderen kunnen hun gevoelens nog niet in goede banen leiden. Dit zie je ook aan hun 

lichaamstaal. Wanneer u de emoties van uw kind verwoordt, wordt uw kind vaak rustiger. 

Uw kind leert steeds beter te begrijpen wat hem overkomt als hij boos, bang, blij of 

verdrietig is. Tegelijk leert uw kind de woorden voor de verschillende gevoelens kennen. Als 

uw kind ouder is, verwoordt hij zelf steeds beter wat hij voelt. 
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Wijzigingen personeel 
 
Hoi allemaal,  
Mijn naam is Amy van Lieshout en ik woon in Beverwijk. Ik heb net mijn 

studie pedagogisch medewerker afgerond aan het Nova college en 

afgelopen zomer heb ik gewerkt bij mijn oude stage plek in Beverwijk. Ik 

heb hier veel geleerd en ga nu met veel enthousiasme beginnen op groep 

Kwik.  

Met de kinderen heb ik veel geduld, ik daag ze uit om dingen zelf te 

proberen en ben behulpzaam.  

Ik kijk er naar uit met iedereen samen te werken en nieuwe dingen te 

leren.  

 

Liefs van mij.  

 
Ducky Duck  

 

 

 
 

 

In de maand augustus stond het thema Hatsjoe centraal. 

De groepen werden omgetoverd tot ziekenhuizen voor mens en dier met 

een apotheek en een ambulance. 

Kleding en attributen waren aanwezig. Zo 

stapten de kinderen in de huid van een echte 

dokter, verpleger, apotheker, patiënt, 

kioskmedewerker, ambulancemedewerker maar ook brandweerman of 

politieagent.  

De ambulance wagen gaat door de groep, pop Puk voelt zich niet goed. Wat is er met Puk aan de 

hand ? Wat komt er kijken bij ziek zijn? Wat is ziek zijn? Is dat pijn aan de buik, hoofd of keel? En wat 

zijn die rode stippen ? 

Hierbij is er dagelijks een verhaal voorgelezen gerelateerd aan 

het thema Hatsjoe. Ook  zijn er verschillende mooie 

knutselwerkjes gemaakt zoals een beterschapskaart voor pop 

Puk. Maar ook ambulances met een zwaailicht zijn er geknutseld.  

Bij ziek zijn horen ook zakdoeken die 

zijn er ook geverfd. Qua spel is er 

geoefend met pleisters plakken en is 

er op een speelse manier extra 

aandacht besteed aan gezond eten 

en bewegen. 
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 Om het thema mooi af te sluiten gingen wij op 5 september naar een echte dierendokter toe!                         

De laatste weken van augustus was het nog prachtig weer.                                                                                                              

Hier hebben wij  goed gebruik van gemaakt door  het speelplein  om te toveren tot een  water en 

zand paradijs! Zo stonden er  zwembadjes, watertafels een waterkar en sproeier op het plein. 

 
Peuteropvang Rakker 
 

 
Wat een heerlijke start van het nieuwe jaar. 
Iedereen is weer blij dat we weer begonnen zijn. Al het speelgoed en de vriendjes en vriendinnetjes.  
Welkom allemaal. 
Naar de peuterspeelzaal leren en spelen. Bouwen met de blokken.  
Ook een bezoekje gebracht aan de bibliotheek en onze boekenkast weer gevuld. 
Ook de knutsels komen weer. Mooie kleuren en vormen en natuurlijk de 
glitter.  
Alles word weer ontdekt en alles word verteld. 
Wat een speelplezier. 
 
Duck Club  
 
Donald 
We hebben bij Donald hele coole fossielen gemaakt. Met een speelgoed 
dinosaurus hebben we een afdruk gemaakt in het zand en daarna hebben 
we hier gips in gegoten. Toen het gips opgedroogd was hebben we het 

voorzichtig schoongeborsteld zodat we een zelfgemaakt 
fossiel overhielden. 
 
Katrien 
De scholen zijn weer begonnen, super gezellig dat alle kinderen er weer zijn. Ze 
moeten wel weer even wennen in welke groep ze nu zitten. De meeste lopen als ze 
aankomen al gelijk naar Donald terwijl  ze nu bij Katrien zitten. 
Ze voelen zich wel gelijk een stuk  groter nu ze hier zitten., de kinderen hebben ineens 
veel meer vrijheid. Ze kunnen zelf kiezen op welke groep ze willen spelen Katrien of 
Dagobert en natuurlijk mogen ze ook altijd bij Donald spelen,  gezellig op visite bij 
Esmée. 
 
Dagobert 

Hoera, de scholen zijn weer begonnen. 
Iedereen is er weer helemaal klaar voor. 
De Dagobert groep is weer gevuld met allemaal nieuwe stoere groep 3’ers. 
De eerste week hebben we heerlijk genoten van de laatste mooie zomerdagen. 
We hebben ook een super hoge toren gebouwd die we daarna omgooiden, dat was het allerleukste 
natuurlijk. 
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De groep is weer knutselvrij en klaar om weer opgevuld te worden met nieuwe werkjes. Daar gaan 
we binnenkort maar mee beginnen. 
 
 
Zware Jongens 

 In een flits was de zomervakantie ineens voorbij! De bestemming was onbelangrijk. De 

tocht op zichzelf, het proces, de weg er naartoe, daar gingen we voor! In een 

verdwaalde speurtocht-moment werd dit aspect uitgebreid besproken. We wisten niet 

waar we naartoe moesten gaan, maar we leerden dingen over ons 

dorp, waren sociaal en hadden het leuk met elkaar.  

 

Het dierenrijk was onze grootste inspiratie.   

Wij hebben veel exotische levende wezens leren kennen en 

ze spelenderwijs tot leven gebracht in onze creatieve 

activiteiten.  

Welk dier is niet voorbij gekomen tijdens bijvoorbeeld, ‘film 

maken’, ‘tekenen met naald en draad’ of ‘boetseren met klei’? Dat weet ik 

niet, maar in ieder geval heel veel! In een van de activiteiten kregen de kids 

zelfs vleugels! Samen met andere kleine Ara’s, draakje en eenhoorns van de 

Duck Club, konden ze door onze jungle ‘vliegen’. Sommige hoefden niet te vliegen, maar waren net 

zo adembenemend mooi. Kortom, de zelfgemaakte wilde outfits waren haute couture-waardig, de 

daaropvolgende modeshow was prachtig en het einde van onze zomer was een feestje.  

 

Met veel mooie herinneringen starten we fris en fruitig het nieuwe schooljaar. 
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Duck Sport 

 

In de laatste weken van de vakantie was het thema ‘de Recycle 
Challenge’.  
We zijn begonnen met het verzamelen van afval in de duinen, een 
picknick en na 7 km lopen, even in de Keesomstraat in de speeltuin 
gespeeld. Er is daarna lekker geknutseld met afvalmateriaal.  
Bij golfclub ‘The Dunes’ hebben we, zoals iedere vakantie, weer een 
middagje gegolfd. 
Toen het regende, zijn we een paar dagen bij Duck Club op bezoek 
geweest en hebben daar in de gymzaal gesport. Ook mochten de kids 
mee knutselen met de activiteiten daar. 
Bij Duck Sport hebben we op regenachtige dagen ook 
geknutseld en wel aan een Angry Birds spel. Daarna kon er mee 
gespeeld worden. Toen het weer droog was, konden we naar 
de speeltuin en verstoppertje in de duinen doen.  
Een hele dag naar de Veilige Haven in IJmuiden, of een 
middagje strand vindt iedereen wel leuk. Zo vloog de vakantie 
voorbij! 

Wat ook een groot succes was, waren de 
blaaspijpjes met zelf gedraaide pijltjes. Net 
als de juffen en meesters zelf vroeger 
deden. Jeugdsentiment. Jammer dat we nu 
geen zwembaden meer buiten kunnen 
zetten, we zullen de zomer missen! 
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Welke kinderen zijn er jarig? 

 

Duck Club  & Duck Sport   

Lila Klink  2 september 

Tess Ghawali  2 september 

Ryan Velthuis  3 september 

Jade Buunk  3 september 

Lilly San-Sin  4 september 

Dez Beaumont   4 september 

Zohra Vossen  6 september 

Livia van der Schaar 15 september  

Sophie Beaufort 16 september  

Nathan Gomes  20 september 

Eva Lippes  22 september 

Constance Bidawid 24 september 

Lars Draaisma  24 september 

Nikki Schouten  25 september 

 

 

 

 

 

 
Namens het team Kindercentrum 

Ducky Duck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ducky Duck en Rakker 

Ashley van Zeeland 3 september 

Orlando Gemerts 3 september  

Lincoln Duyff  4 september 

Tymoteusz Jekielek 6 september 

Hailey Daal  8 september 

Amy Kruit  13 september 

Kate van den Berg 16 september 

Amber Veenman 17 september 

Can Schuiten  17 september 

Rhodé Jong  21 september 

Thierry van den Berg 23 september 

Giselle Bosselaar 29 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


