
	
																																																																																																																																															
                                                              
 
                                                                           Nieuwsbrief                                                                                

  
                                                                                                       Oktober 2018. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de laatste  nieuwsbrief  van dit schooljaar met informatie die voor u allemaal van 
belang is.  Lees hem aandachtig door en noteer vast de data in uw agenda. 
 
Baby 
Juf Astrid is dit jaar begonnen op Onder Moeders Paraplu op groep roze en werkt op 
donderdagochtend op De Regenboog op groep rood.  
Zoals de meeste ouders van deze groepen wel hebben kunnen zien is juf Astrid zwanger.  
In december zal het babytje geboren worden, dus in het nieuwe jaar hebben we gelijk een leuk 
thema om te starten ”Hoera een baby”. 
Juf Astrid zal vanaf vrijdag 16 november  tijdelijk een stapje terug doen. Juf Wil Schulte en 
Juf Nelleke van Deventer  zullen haar vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. 
 
Thema’s  
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema “Eet Smakelijk” 
Het kan u niet ontgaan zijn, de klassen hingen vol met leuke werkjes die met eten te maken 
hadden en zelfs op de groepen konden we van al dat lekkers proeven.  Er zijn heel wat leuke 
foto’s gemaakt, dus ga naar onze foto-site. 
Nu met de herfst in zicht  gaan we aan het thema “Herfst” werken. 
 

Website 
Op onze website: www.peuterklassen.nl  kunt u alle informatie terug lezen. En op onze eigen 
foto site: www.phaedra-nas.nl/photo staan regelmatig foto’s die op de groepen zijn genomen. 
Neem eens een kijkje op deze site. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de 
leidster opvragen. 

 
Breng- en haaltijden 
Wij willen u vriendelijk verzoeken de peuters op tijd te brengen zodat we op tijd met ons 
programma kunnen beginnen. De ochtend /middag zijn zo voorbij. 
Dus ’s ochtends tussen 8.30 en 8.45 uur en ’s middags tussen 13.00 en 13.15 uur. 
En wilt u bij het ophalen van uw peuter niet voor de ramen gaan staan, het leidt de peuters 
enorm af! Wacht u a.u.b. voor het hek van het schoolplein. 
 
 
 
 
 



Nog even uw aandacht voor het volgende. 
 
Verschonen 
Bij het verschonen van de peuters, meestal omdat ze een poepluier hebben, grijpen wij 
regelmatig mis naar de doekjes om de billetjes schoon te maken. Wij vragen u dus met klem, 
niet alleen een luier, maar ook vochtige doekjes in de tas van uw peuter te doen. 
 
Het tussendoortje 
Steeds vaker zien we dat de peuters een overvolle broodtrommel mee krijgen met allerlei 
lekkers. De peuters kunnen dan kiezen, maar voor een peuter is dit alles te veel en kiezen 
blijft moeilijk! Terwijl de ene peuter zijn banaantje al op heeft, is de andere peuter nog bezig 
met kiezen. Dus ouders/verzorgers ons advies is: 
- één “liga”koek of iets dergelijks is beslist genoeg.  
En eet uw kind ’s morgens  slecht. Geef dan één boterhammetje mee. 
Maar bedenk: het is maar een tussendoortje. 
‘s middags eten wij altijd fruit , dus geeft u  a.u.b. dan geen koek/brood mee. 
 
Tot slot: 
Regelmatig krijgen de peuters druiven en/of tomaatjes mee naar school, prima natuurlijk! 
Maar wilt u de druiven/tomaatjes doormidden snijden, zo’n druifje/tomaatje lijkt onschuldig, 
maar meerdere malen is een peuter door verstikking om het leven gekomen doordat een 
druifje/tomaatje in de keel is geschoten. 
 
 
 
 
Vakantierooster  2018 - 2019. 
	 	
Herfstvakantie :  maandag   22 okt.  t/m vrijdag   26 okt.   2018 
Kerstvakantie:   maandag   24 dec.  t/m maandag   07 jan.   2019 
Voorjaarsvakantie:  maandag  18 febr.  t/m vrijdag   22 febr.  2019 
Pasen:    vrijdag   19 april  t/m maandag   22 april  2019. 
Meivakantie:   dinsdag  23 april  t/m vrijdag     03 mei   2019.
    (dus direct achter het paasweekend) 
Hemelvaartsdag:   donderdag  30 mei  t/m vrijdag   31 mei   2019. 
Pinksteren:    maandag  10 juni 
	
 
Al onze informatie kunt u na lezen op onze website www.peuterklassen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur en leidsters van de Stichting Weesper Peuterklassen.	
	


