
 
 
                                                                                                                                               

                                                            NIEUWSBRIEF 

                                                                                             Januari 2019 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Allereerst de beste wensen voor 2019! 
 
Hoera! Juf Astrid is vrijdag 28 december 2018 bevallen van een zoontje, hij heet 
Adam. Wij wensen juf Astrid, Milos en Ivan heel veel geluk met hun 
zoontje/broertje. 
 
 
 
Belangrijke mededeling:  
Bij de Regenboog op groep Rood (maandag- en donderdagochtend), zal per maandag 14 
januari 2019 juf Joke samen met juf Petra de groep gaan leiden. 
Bij Onder Moeders Paraplu op groep Blauw (maandagochtend en donderdagmiddag) zal per 
donderdag 10 januari 2019 juf Angelique samen met juf Marian de groep gaan leiden. 
 
 
Nieuw thema 
In het nieuwe jaar beginnen we, heel toepasselijk, met het 
thema: “Hoera, een baby!”. Bij dit thema staat de baby 
centraal. Niet alleen de baby in mama’s buik, maar ook de 
baby van bijvoorbeeld de koe en van de kip. Aan de hand 
van een ingerichte “babykamer” op de groep, kunnen de 
peuters de poppen aankleden, verschonen, flesje melk 
geven etc. Wij proberen zoveel mogelijk te kijken naar 
waar de interesses van de peuters liggen en zo de 
activiteiten rondom het thema te bedenken en uit te 
voeren. Daarbij hebben wij altijd als uitgangspunt de verschillende ontwikkelingsgebieden: 
Spraak en Taal, Motorische ontwikkeling, Zintuiglijk ontwikkeling. Daarnaast besteden we 
aandacht aan rekenen op een speelse manier en is er ruimte voor creativiteit en knutselen we 
met de peuters. 
 
 
De 3+ groep 
Met de 3+ groep vieren wij dit jaar carnaval op woensdag 6 maart 2019.  
In april (datum nog niet bekend) gaan wij met de peuters van alle 3+ groepen weer naar de 
kinderboerderij. Meer info krijgt u t.z.t van de leidsters, maar noteer vast deze datum! 
 
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. 
Trakteren 



Meldt u van tevoren wanneer uw kind zijn of haar verjaardag viert. Op de peuterklas wordt 
aan dit feest veel aandacht besteed, waarbij u aanwezig mag zijn. 
Steeds vaker komt het voor dat kinderen een voedselallergie hebben. U kunt met de leidsters 
overleggen over een eventuele traktatie. 
De stichting hanteert bij traktaties het volgende beleid: 
Geen grote hoeveelheden snoep. De traktatie is voor in de peuterklas, indien u toch iets mee 
wil geven voor thuis, denk dan bijv. aan een ballon of wat stickertjes, verwerkt in één 
traktatie! 
 
 
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: ‘s morgens één boterham of koekje mee te 
geven. 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. 

Ook willen wij u vragen om de namen van de peuters in hun tassen en jassen te zetten zodat 
iedereen met hun eigen jas en tas naar huis gaat, het gebeurt weleens dat ze een ander 
“leuker” vinden. 

 

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 
Voorjaarsvakantie: maandag  18 februari t/m   vrijdag  22 februari 2019 
Paasvakantie:  vrijdag   19 april t/m   maandag 22 april 2019   
Meivakantie:  dinsdag  23 april  t/m   vrijdag      3 mei 2019  
   (dus 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. 
 


