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Beste ouders / verzorgers, 
 

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie voor 

u als ouders en verzorgers van onze peuters. 

 

Corona 

De leidsters willen u ouders/verzorgers een groot compliment geven over hoe 

goed het verloopt met het brengen en halen van de peuters!  

Graag willen wij u bedanken voor de hartelijke reacties en het vertrouwen in onze 

stichting tijdens de Coronatijd. 

 

Verandering maandag op groep Rood bij de Regenboog 

Vanaf maandag 8 juni staan juf Astrid en juf Maaike op groep Rood.  

Op donderdag blijven juf Astrid en juf Ebelien op groep Rood. 

 

Nieuw verjaardag traktatie beleid in verband met Corona 

Is uw peuter binnenkort jarig? U krijgt van de leidsters van de groep een 

mail/app om uw traktatie keuze door te geven bijvoorbeeld versierde plakjes 

ontbijtkoek, fruitspies, bekertjes gevuld met popcorn of een eigen 

verantwoorde traktatie (zie hieronder punt 7.8 van ons beleidsplan).  

Wij vragen u de ingrediënten/spullen dicht in de winkelverpakking aan te 

leveren. De jarige mag de juf dan helpen met het voorbereiden van de traktatie. 

 
7.8 Verjaardagen en/of afscheid (uit ons beleidsplan) 

Deze feestjes worden op onze speelzalen gevierd. De jarige 

krijgt een feestmuts op, in de kleur die hij/zij gekozen heeft. 

De jarige is uiteraard het hulpje en we tellen hoeveel jaar de 

jarige is geworden. Tijdens deze gebeurtenis zingen we een 

aantal verjaardagsliedjes en krijgen de peuters een 

cadeautje. De peuter mag vervolgens de traktatie uitdelen. 

De Stichting hanteert bij traktaties het volgende beleid: Geen 

grote hoeveelheden snoep; een doosje rozijnen is meer dan 

genoeg. De traktatie mag in de peuterklas opgegeten 



worden. Indien u iets mee wil geven voor thuis, denk dan 

bijvoorbeeld aan een ballon of wat stickertjes. Vraag ook 

altijd even aan de leidster of er peuters zijn met een allergie, 

zodat daar rekening mee gehouden kan worden. 

 

Zomer preventiemaatregelen 

Wij vragen u uw peuter voordat het naar school komt, goed in te smeren met een 

zonnecrème met minimaal beschermingsfactor 30. U kunt uw peuter ook een pet 

of zonnehoedje meegeven om zich te beschermen tijdens het buitenspelen. 

 

Bezoek ons op Facebook en Instagram 

U kunt ons vanaf heden ook volgen en liken op Social Media. Via Facebook 

vindt u ons op Stichting Weesper Peuterklassen en via Instagram op 

peuterspeelzaal_weesp. 

 

Schoonmaakavond 

Vanwege de Coronatijd wordt er voor de ouders geen schoonmaakavond 

gepland. Wel kunt u speelgoed mee naar huis nemen om thuis te reinigen. De 

leidsters zullen te zijner tijd het schoon te maken speelgoed in plastictassen 

neerzetten. 

 

Vakantierooster 2020 

Zomervakantie: maandag 6 juli t/m vrijdag       14 augustus 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten van het bestuur en de leidsters Marian, Astrid, Maaike, 

Ebelien en Angelique van Stichting Weesper Peuterklassen 

 


