
 
 
                                                                                                                                               
                                                            NIEUWSBRIEF 

                                                                                             Februari  2018 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie die voor u allemaal van belang is. 
Lees hem aandachtig door en noteer vast de data in uw agenda. 
 
Veranderingen vanuit de Overheid 
In september 2017 hebben wij melding gegeven dat:  op  1 januari 2018 alle peuterspeelzalen 
worden omgevormd tot kinderdagverblijven.  
Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang(IKK). 
 
Per 1 januari 2018 worden de overgebleven peuterspeelzalen automatisch omgezet naar 
kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  
Onder Moeders Paraplu: 192 267 036         De Regenboog: 175 739 146  
Na de omzetting tot kinderdagverblijf kan een deel van de ouders recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Deze toeslag heeft u inmiddels aangevraagd, en van ons heeft u 
een nieuw plaatsingsovereenkomst gekregen.   
                                                                                                                                                                         
De eerste ouderbijdrage volgens het nieuwe systeem zal de 25e van uw bankrekeningnummer 
worden afgeschreven. 
Wilt u aub zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat, zodat de ouderbijdrage 
geïncasseerd kan worden. 
 
De ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking  komen voor 
een bijdrage vanuit de gemeente voor deelname aan voorschoolse voorzieningen. 
Voor meer informatie, neem contact op met de leidsters van uw peuter. 
U kunt informatie ook vinden op de website: www.peuterklassen.nl  of 
 www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie    
 
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 de 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! 
 
Oudercommissie 
Interesse?  En vragen wat zij allemaal doen! Stuur een mail naar : oudercommissie@swp.nl  
of een mailtje naar het bestuur petra.swp@gmail.com 



Jantje Beton 
Ook dit jaar zal de Stichting Weesper Peuterklassen collecteren voor Jantje Beton. 
De collecte week is net na de krokusvakantie van maandag 5 maart t/m zaterdag 10 maart. 
Het is een goed doel en de helft van de opbrengst is voor de peuterspeelzaal. 
Wilt u mee collecteren voor de peuterspeelzaal, schrijf u dan in op één van de lijsten die in 
de gang hangen bij Onder moeders Paraplu, de Regenboog  
U hoeft niet alleen te lopen want we doen dit gezamenlijk met de leidsters, dus geef u op want 
vele handen maken licht werk. 
 
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. 

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. 

 
De 3+ groep 
Met de 3+groep vieren wij dit jaar carnaval  op woensdag 14 februari en op woensdag          
18 april gaan wij met de peuters van alle 3+groepen naar de kinderboederij.                                                         
Meer info krijgt u t.z.t van de leidsters, maar noteer vast deze data! 
 
 
Vakantierooster 2018 
Voorjaarsvak:  maandag :  26 febr. t/m  vrijdag    2 mrt.  2018.   
Paasvakantie:  vrijdag     : 30 mrt.  t/m  maandag     2 april.2018.     
Meivakantie:  maandag :  23 april  t/m  vrijdag      4 mei. 2018.           
Hemelvaartsdag: donderdag :  10 mei         t/m  vrijdag   11 mei. 2018.          
Pinksteren:  maandag :   21 mei    
Zomervakantie: vrijdag    :   20 juli   t/m vrijdag      31 aug. 2018.     
 
Vriendelijke groeten, Bestuur en leidsters       
 
 
 


