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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. 
 
Veranderingen nieuwe schooljaar                                                                                 
In het nieuwe schooljaar stoppen we met de 3+ groep op dinsdagochtend op Onder Moeders 
Paraplu aan het Singel. Er zijn niet genoeg 3-jarigen voor deze ochtend.                                                                                                            
De 3+ groep op  woensdagochtend van  juf Joke en juf Natasja blijft natuurlijk wel. 
Omdat de dinsdagochtend nu vrij komt, zal groep roze (dinsdagmiddag/vrijdagochtend) op 
dinsdag naar de ochtend gaan. Groep roze is dan dus op dinsdag- en vrijdagochtend. 
 
Oudercommissie 
Op de jaarlijkse vergadering van de oudercommissie zijn redelijk wat ouders geweest,  
Wat zij doen en wie de leden van de commissie zijn, kunt u lezen in de notulen van deze 
jaarvergadering op onze website: www.peuterklassen.nl 
Twee ouders hebben de oudercommissie verlaten, omdat hun peuter kleuter is geworden. 
Wij danken Nina en Sarah voor hun inzet voor de stichting en verwelkomen twee nieuwe 
leden die zich hebben aangemeld. Op het zomerfeest kunt u hen ontmoeten .  
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen of wilt u ook in deze oudercommissie dan kunt 
altijd een mail sturen naar: ouderraad.swp@gmail.com of een mailtje naar het bestuur 
petra.swp@gmail.com.  
 
Zomerfeest 
Ook dit jaar gaat de oudercommissie traditiegetrouw een geweldig Zomerfeest organiseren 
op woensdagmiddag 18 juli van 15.30 tot 17.00 uur bij de locatie Onder Moeders Paraplu. 
 
Voor dit zomerfeest hebben wij ook uw hulp nodig.  
De oudercommissie vraagt  dan ook of u iets lekkers wilt bakken of koken! 
Binnenkort hangen er intekenlijsten en kunt u invullen wat u wilt bakken/koken of mee wilt 
brengen. 
Ook zullen de peuters iets creatiefs maken en dat kunt u voor € 2,00 kopen.  
De opbrengst  is bestemd voor het zomerfeest. Binnenkort hoort u hier meer over van de 
oudercommissie, maar noteer vast de datum in uw agenda. 
 
 
 
 
 
 



GGD 
Peuterspeelzalen worden landelijk geregistreerd en het naleven van de wettelijke eisen voor 
peuterspeelzalen wordt door de GGD gecontroleerd en er wordt een rapport van gemaakt.  
De inspectierapporten zijn op onze website en op de peuterspeelzalen in te zien. 
 
Schoonmaken speelgoed 
Onze laatste schooldag is donderdag 19  juli en omdat we na de vakantie weer schoon en fris 
willen starten, betekent dit dat er weer flink wat werk verzet moet worden. 
Wij hopen dan ook op veel hulp van de ouders.  
Voor de 2 locaties hebben we de hulp van ouders nodig om al het speelgoed schoon te maken. 
 
Wij doen dus een oproep aan de ouders om ons te helpen op donderdagavond 19 juli met 
het schoonmaken van het speelgoed.  Op beide locaties (De Regenboog  en Onder 
Moeders Paraplu) beginnen we om 19.00 uur  
 
Het is handig als u zelf een emmer en een doekje meeneemt. Wij zorgen voor koffie/thee en 
koek!  Laat ons niet in de steek, vele handen maken licht werk. 
 
Vakantierooster  2018 - 2019. 
  
Zomervakantie:  vrijdag    20  juli     t/m vrijdag    31 aug.  2018 
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. 
 


