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Beste ouders / verzorgers, 
 
Leest u deze nieuwsbrief aandachtig door en noteert u de data in uw agenda?  
 
We hebben een nieuwe collega binnen ons team. Ebelien Batist stelt zich graag aan u 
voor: 
 
Beste ouders, 
 
Ik ben Ebelien Batist. Ik ben 32 jaar oud wonend in Amsterdam 
Zuidoost, samen met mijn man Pieter en 2 kinderen: Finn 6 jaar en 
Melle 3 jaar. Zelf kom ik uit Alkmaar, maar voor de liefde naar 
Amsterdam vertrokken. 
Mijn hobby’s zijn: zingen, dansen en toneelspelen. Ik speel ook bij 
Edog; een musical vereniging in Diemen. Maar met mijn gezin of 
vriendinnen een dagje weg/vakantie vind ik ook erg leuk en 
gezellig. 
Ik ben ook nog werkzaam op een kinderdagverblijf in Diemen (op 
maandag en vrijdag op een peutergroep). En nu komt daar de 
woensdagochtend bij Onder Moeders Paraplu bij. Ik heb er erg veel 
zin in. Ik vind het heel leuk om samen met kinderen te werken en de kinderen voor te bereiden 
op de basisschool. 
 
Tot woensdag. 
Vriendelijke groeten 
Ebelien Batist 
 
Juf Natasja 
Juf Natasja is nog met ziekteverlof. Wij hopen vooralsnog dat zij spoedig herstelt en weer op 
een groep kan meedraaien. 
 
Graag uw aandacht voor het volgende 
Binnen onze twee peuterspeelzalen komt het steeds vaker voor dat een kind naar meerdere 
groepen gaat en dus ook verschillende leidsters leert kennen. Wij realiseren ons dat zowel 
kinderen als ouders last ondervinden van afwijkende rituelen en routines op de verschillende 
peutergroepen. Rituelen en routines maken deel uit van de veilige en vertrouwde omgeving 
van het kind. Vandaar dat wij met elkaar de drie belangrijkste rituelen gelijk hebben 
getrokken. Hieronder beschrijven wij de 3 rituelen die na de herfstvakantie op iedere 
groep anders zullen worden: 
 
 
 
 
 
 



Nieuw: 
Trommel en beker (graag voorzien van naam) uit de tas en in de trolley plaatsen 
Na de herfstvakantie vragen wij u, uw peuter aan te moedigen om het meegenomen 
tussendoortje (fruit, boterham etc. en drinken) zelf uit de tas te halen (rits zelf openmaken) 
en deze te plaatsen in onze nieuwe trolley.  
Stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid is erg belangrijk. Het is niet wenselijk dat 
je als ouder té lang alles voor je kind blijft doen. Op die manier leert het kind immers niets 
bij. Voor een kind kan ‘zelf dingen doen’ – mits goed begeleid door de ouder – leiden tot 
succeservaringen. Dingen zelf kunnen zoals: spullen uit je tas halen, zelf eten, uit een beker 
drinken, zelf aankleden… geven het kind het idee dat het eigenlijk al heel wat kan en al 
groot is. Dit is goed voor het zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld. 
Meegenomen speelgoed van huis 
Geregeld nemen peuters speelgoed mee van huis, om het te laten zien aan de juffen. Het 
speelgoed kan dan zoek raken of worden vergeten om mee naar huis te nemen. Ook ervaren 
we dat peuters het lastig vinden het speelgoed met anderen te delen. Voortaan mag uw 
peuter het meegenomen speelgoed bij binnenkomst even aan de juffen laten zien en daarna 
neemt u het speelgoed weer mee naar huis. 
Tussendoortje 
’s Morgens en ’s middags hebben we een eet momentje. Wij vragen alle 
ouders een “klein” tussendoortje mee te geven. De kinderen eten voortaan 
zowel ‘s morgens als ‘s middags het eigen meegebrachte eten op. Fruit, 
komkommer, tomaatjes, paprika, een stukje brood of een cracker zijn 
verantwoorde snacks zonder (te veel) suikers.  
Een aandachtspunt: in hele snoeptomaatjes of druiven kan uw peuter zich verslikken. Om 
dat te voorkomen vragen wij u kleine tomaatjes en druiven te halveren. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Weesp is een plek waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met al 
hun vragen over opvoeden en opgroeien. Tevens willen wij u attenderen op de maandelijkse 
vraag van de maand op de website van het CJG www.cjgweesp.nl Vraag van deze maand: 
“Hand in hand, hoe werk je samen in de opvoeding van je kind?”  het antwoord kunt u 
bekijken op de site. 

Foto’s bekijken van feesten/activiteiten op de website 
Aan het eind van ieder thema vindt u leuke foto's van uw kind op de site: 
www.phaedra-nas.nl/photo Dus bent u nieuwsgierig naar hoe uw kind zo'n thema beleefd, 
dan raden wij u aan zeker eens te kijken! De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij 
de leidsters opvragen. Op onze website: www.peuterklassen.nl  kunt u alle informatie terug 
lezen.  

Vakantierooster 2019/2020 
Herfstvakantie: maandag 21 okt t/m vrijdag 25 okt 2019 
Kerstvakantie: maandag 23 dec t/m vrijdag 3 jan 2020 
Voorjaarsvakantie: maandag 17 feb t/m vrijdag 21 feb 2020 
Pasen: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 
Meivakantie: maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020 
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie: maandag 6 juli t/m vrijdag 14 aug 2020 
 

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe! 

http://www.cjgweesp.nl/
http://www.phaedra-nas.nl/photo
http://www.peuterklassen.nl/

