
 
 
                                                                                                                                               

                                                            NIEUWSBRIEF 

 
                                                                                             April 2019 

Beste ouders / verzorgers, 
 
 
In deze nieuwsbrief vindt u alle bijzonderheden voor deze periode. Mochten er vragen over 
deze nieuwsbrief zijn, dan kunt u die stellen aan de leidsters. Leest u deze nieuwsbrief 
aandachtig door en noteer de belangrijke data in uw agenda. 
 
 
Belangrijke mededeling:  
Juf Wil heeft de SWP altijd geholpen als dat nodig was. Vanaf 1 maart jl. is zij niet meer voor 
de groep, maar ze gaat ons nog wel helpen met uitstapjes. We willen Wil bedanken voor al die 
jaren, maar afscheid nemen doen wij dus nog niet. 
 
Juf Maaike Welters is na de voorjaarsvakantie aan de slag gegaan bij juf Petra op groep Roze 
bij Onder Moeders Paraplu.  
 
Hallo allemaal, 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen aan jullie. Ik ben Maaike, ik 
ben 30 jaar en ik woon in Weesp. Sommige van jullie zullen mij ook 
wel kennen als de moeder van Abigail (4 jaar) en Bentley (2 jaar). Ik 
vind het leuk om (voor) te lezen en ik hou ook van wandelen. Ik werk al 
15 jaar met kinderen en vind dit ontzettend leuk om te doen. Momenteel 
werk ik in de buitenschoolse uren als gastouder aan huis en vanaf begin 
maart ben ik ook werkzaam bij ‘Onder Moeders Paraplu’ en bij ‘De 
Regenboog’. Ik heb er heel veel zin in en ik kijk er naar uit om er met de 
kinderen een gezellige, leerzame tijd van te maken! 
Groetjes Maaike 
 
Juf Natasja is nog steeds ziek. We weten op dit moment niet wanneer ze terugkomt, maar 
hopen natuurlijk wel dat ze snel weer opknapt. 
 
Juf Astrid is inmiddels weer terug na haar zwangerschapsverlof. We vinden het heel leuk dat 
ze er weer is! En de kinderen ook!  
 
 
Help; de juf is ziek! 
U heeft het vast wel hier en daar gelezen in de krant, maar er is personeelstekort in de 
kinderopvang. Bij de SWP hebben we dat ook gemerkt toen er ineens een aantal leidsters ziek 
werden. We hebben wel een vaste pool van leidsters, maar door nieuwe wetgeving zijn 
sommige diploma’s niet meer geldig. Voor het eerst in het bestaan van de SWP hebben we 
daarom in januari 1x een aantal peuters moeten afbellen, omdat we maar 1 leidster op de 
groep hadden. 1 Leidster mag maximaal 8 peuters in de groep hebben…. We hopen natuurlijk 



dat dit niet meer gebeurt. Mocht het onverhoopt toch eens gebeuren dan hanteren we de 
volgende regel; binnen een groep bellen we eerst de ouders van de jongste peuters. 
 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 11 april en vrijdag 12 april komt de schoolfotograaf bij onze locaties. De fotograaf 
is zeer ervaren en stelt uw peuter snel op zijn/haar gemak zodat ze op hun mooist 
gefotografeerd worden. Ook wordt er op elke groep een groepsfoto gemaakt. 
 
 
 
 
De 3+ groep 
De ouders die hun 3-jarige peuter op de 3+ groep hebben, kunnen alvast de 
datum noteren dat wij op woensdag 17 april het jaarlijkse uitstapje maken 
naar de Kinderboerderij de Bijlmerweide, Provincialeweg 46A, 
Amsterdam Zuidoost. 
 
 
 
Breng- en haaltijden 
Wij willen u vriendelijk verzoeken de peuters op tijd te brengen, zodat wij op tijd met ons 
programma kunnen beginnen. De ochtend / middag is immers zo voorbij. ’s Ochtends brengen 
tussen 8.30 uur en 8.45 uur. ’s Middags brengen tussen 13.00 uur en 13.15 uur. 
 

Foto’s bekijken van feesten/activiteiten op de website 
Op onze website: www.peuterklassen.nl  kunt u alle informatie terug lezen. Op onze eigen 
foto site: www.phaedra-nas.nl/photo staan regelmatig foto’s die op de groepen zijn genomen. 
Neemt u eens een kijkje op deze site. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de 
leidsters opvragen. 

 

Vakantierooster 2019 
Paasvakantie:  vrijdag   19 april t/m   maandag 22 april 2019   
Meivakantie:  dinsdag  23 april  t/m   vrijdag      3 mei 2019  
   (direct na het paasweekend)          
Hemelvaartsdag: donderdag   30 mei         t/m   vrijdag   31 mei 2019       
Pinksteren:  maandag    10 juni    
Zomervakantie: vrijdag       12 juli   t/m vrijdag       23 augustus 2019    
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
het bestuur en de leidsters van de Stichting Weesper Peuterklassen. 
 


