
Extra nieuwsbrief 17-12-2019 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Graag brengen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de veranderingen met 

ingang van 1 januari 2020.  

 

Indeling groepen januari 2020 

Allereerst de indeling op de groepen. Op het moment hebben wij nog een vacature voor een 

pedagogisch medewerkster op locatie de Regenboog. Gelukkig kunnen we het op het 

moment onderling zo regelen dat het geen effect heeft op de bezetting van de groepen.  

 

De Regenboog       Onder Moeders Paraplu 

 

ma: Astrid en Ebelien       ma: Marian en Angelique 

di: Astrid en Ebelien/Marian om de week    di: Maaike en Angelique 

woe: Ebelien en Angelique      woe: Maaike en Marian 

do: Astrid en Ebelien       do: Marian en Angelique 

vrij: Astrid en Ebelien       vrij: Maaike en Angelique 

 

Vanaf januari streven wij naar drie vaste leidsters per locatie. Vaste pedagogisch 

medewerkers op een locatie draagt bij aan een vertrouwde en veilige omgeving voor ieder 

kind en voor ouders, ongeacht op welke dag het kind komt. De combinaties in dagdelen 

(ma/do en di/vrij en woe 3+) behouden wij tenzij dit voor ouders echt niet werkbaar is.  

 

Aanbod 

De kracht van onze stichting is het aanbieden van peuteropvang waarbij alle kinderen 

welkom en in beeld zijn. Daarnaast willen wij graag dat ieder kind op zijn eigen manier, 

ondernemend, nieuwsgierig en actief kan zijn als hij/ zij bij ons komt spelen. De komende 

maanden gaan wij met het team gericht naar ons aanbod kijken. Vragen als: Lokken onze 

materialen uit tot nieuwsgierigheid en exploratie? Is de ruimte zo ingericht dat kinderen veilig 

en ongestoord samen of alleen kunnen spelen? stellen wij centraal.  

 

Studiedag 

Maandag 6 januari hebben wij een studiedag. Er is die dag geen opvang. Wij gaan beide 

locaties opnieuw inrichten en we gaan gezamenlijk aan de slag rondom goed aanbod om 

optimale leermomenten en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle peuters te creëren.  

We maken een tijdspad voor de komende 6 maanden waarin we ons aanbod gaandeweg 

willen uitbreiden/ veranderen. Heeft u gaandeweg vragen/ op- of aanmerkingen over deze 

veranderingen? Deel uw mening dan met 1 van de leidsters. 

 



Openingstijden 

Vanaf 7 januari zijn wij iedere ochtend tot 12:30 uur open. Het ophalen van uw kind is tussen 

12:15 uur en 12:30 uur. Ouders die hierin een probleem ervaren omdat een grote broer of 

zus thuis gaat lunchen, mogen hun peuter om 12:00 uur bij het hek aan het peuterplein 

ophalen. Graag horen wij ‘s morgens al of u uw kind eerder opgehaald wordt, want dan 

kunnen wij de tas en spulletjes van uw kind vast klaarzetten.  

 

Nieuw thema: Hatsjoe  

Van 7 januari t/m 7 februari werken wij rond het thema: Hatsjoe. In dit thema is Puk ziek en 

verkouden. Onze huishoek willen wij graag veranderen in een ziekenhuis. Daarom zijn wij op 

zoek naar twee peuterbedjes die wij kunnen lenen voor dit thema. Wie heeft er thuis een 

peuterbedje of ledikantje met open zijkant staan dat wij mogen lenen voor dit thema? 

Het ophalen en het vervoer regelen wij. 

 

Foto app 

Wij stappen over op een nieuwe manier van foto’s delen. Dit gaan wij 

voortaan doen via de app cluster. Als u leuke foto’s van uw kind wilt zien, dan 

vragen wij u deze app te downloaden. Per mail krijgt u in de kerstvakantie een 

link toegestuurd. Middels deze link heeft u toegang tot de fotoalbums van de 

verschillende peutergroepen. Wij delen geen foto’s van kinderen waarvan wij weten dat 

ze niet gefotografeerd mogen worden. 

 

Mentorschap en 10 minutengesprekken 

Vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn wij verplicht om voor ieder kind een 

mentor aan te stellen. Weet u niet wie de mentor van uw kind is, dan kunt u dat op de groep 

navragen. Een keer per jaar zal de mentor u uitnodigen voor een 10 minutengesprek. De 

afspraak is aansluitend aan een dagdeel dat uw kind gespeeld heeft en uw zoon of dochter 

mag erbij aanwezig zijn. U krijgt zo de gelegenheid vragen te stellen over uw kind en samen 

met de mentor even te praten over de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard kunt u de vaste 

leidsters ook altijd aanspreken tijdens de haal- en brengmomenten of een extra afspraak 

maken voor overleg. 

 

Oudercommissie 

De oudercommissie zoekt nog nieuwe leden. Wie lijkt het leuk om deel uit te maken van 

onze oudercommissie? Maak het kenbaar bij de leidsters of laat het de oudercommissie zelf 

weten via: ouderraad.swp@gmail.com 

Heeft u een bestuurlijke vraag, dan kunt u die stellen via: marian.swp@gmail.com 

 

Tot slot 

Onze nieuwsbrieven en themabrieven gaan wij u voortaan digitaal versturen. Er komt een 

papieren versie bij de ingang van de peuterspeelzaal te hangen en we publiceren die brief 

via onze nieuwe foto app cluster.  

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een prettige vakantie toe. Tot in het nieuwe jaar! 


