
 
                                                                                                                                               

                                                            NIEUWSBRIEF 

augustus 2021 

 

 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, van harte welkom in dit 

nieuwe schooljaar.  

 

 

 

We hopen dat u van een mooie zomer heeft kunnen genieten. 

In de afgelopen weken is er veel werk verricht ter 

voorbereiding op het nieuwe schooljaar, zoals: schoonmaken van al het speelgoed en de 

materialen, herinrichten van de lokalen en op de vloeren is de jaarlijkse nieuwe waslaag 

aangebracht. 

In deze eerste nieuwsbrief veel praktische informatie voor u over de start van het schooljaar. 

 

 

Breng- en haalmomenten/overdracht  

’s morgens kunt u uw kind  brengen tussen 8.30 – 8.45 uur 

    ophalen tussen 12.15 – 12.30 uur 

(de deur wordt om 12.15 uur geopend door het hulpje van de dag) 

’s middags kunt u uw kind brengen tussen 13.00 – 13.15 uur 

    ophalen tussen 16.45 – 17.00 uur 

    (de deur wordt om 16.45 uur geopend door het hulpje van de dag) 

 

Helaas kunt u als ouder/verzorger nog niet mee naar binnen om even mee te spelen bij het 

brengen van uw kind. Wij hanteren nog steeds de volgende regels voor het brengen en halen 

van de kinderen: 

• Eén ouder/verzorger brengt/haalt het kind op de buitenspeelplaats.  

• De ouders/verzorger en pedagogisch medewerker houden 1,5 meter afstand van 

elkaar. 

• Er staat een leidster buiten om de kinderen naar binnen te begeleiden. 

• De andere vaste leidster zal binnen de kinderen opvangen en verder begeleiden.  

• De breng-/haalmomenten zijn kort. Als er bijzonderheden zijn met betrekking 

tot uw kind, kunt u ons ook vooraf een bericht sturen via het locatienummer 

(whatsapp/bellen/mail). 

Telefoonnummer Regenboog:    0613717072 

Telefoonnummer Onder Moeders Paraplu:   0620301009 

 

Deze maatregelen nemen wij om de overdracht zo veilig mogelijk te maken. Alleen samen 

kunnen wij zorgen dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen. Wij vragen u dan ook 

uitdrukkelijk de maatregelen op te volgen. 

 



 

Thema’s 

Ook in dit schooljaar werken wij weer met verschillende 

thema’s. 

Vanaf maandag 30 augustus 2020 beginnen we met het thema: 

“Welkom Puk” de themabrief met uitgebreide informatie 

daarover ontvangt u binnenkort. 

 

 

 

 

Huishoudelijke mededelingen 

Voor het tussendoortje vragen wij u wat gesneden fruit of groente mee te geven. Denk aan 

banaan, appel, druiven (graag gehalveerd in verband met verstikkingsgevaar), komkommer, 

snack tomaatjes (gehalveerd in verband met verstikkingsgevaar). 

Ook de komende tijd verzorgen wij de verschoningen en het drinken 

• Luiers, doekjes en reservekleding zijn voldoende aanwezig (indien u het fijn 

vindt, kunt u ook een eigen setje kleding meegeven). 

• Wij schenken de kinderen een beker water tijdens het eetmoment. 

 

Als uw kind ziek is of niet naar de opvang kan komen 

Wanneer uw kind vanwege ziekte of om een andere reden niet naar de opvang kan komen, dan 

is het belangrijk dat u ons daarover informeert. Wij vragen u dit voor 8.30 uur door te geven 

aan de pedagogisch medewerker van de groep. 

 

Jassen van de kinderen 

Wij vragen u de naam van uw kind in de jas te vermelden en op eventuele andere eigendommen. 

Voor ons en de kinderen is het soms lastig te achterhalen van wie welke jas is. 

 

Cluster foto app 

De foto’s die tijdens de speelochtend/middag worden gemaakt, kunt u per groep terugkijken 

in de Cluster app. Heeft u nog geen uitnodiging hiervoor ontvangen? Laat u het even weten 

aan de leidsters op de groep. 

 

Bezoek ons op Facebook en Instagram 

U kunt ons ook volgen en liken op Social Media. Via Facebook vindt u ons op Stichting 

Weesper Peuterklassen en via Instagram op peuterspeelzaal_weesp. 

 

 

 

 

Vakantierooster 2021/2022 

Herfstvakantie   maandag 18 okt  t/m  vrijdag 22 okt 2021 

Kerstvakantie   maandag 27 dec t/m vrijdag 7 jan 2022 

Voorjaarsvakantie   maandag 21 feb  t/m  vrijdag 25 feb 2022 

Goede vrijdag en Pasen vrijdag 15 april  t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie    maandag 25 april  t/m  vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag  donderdag 26 mei  t/m  vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren    maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie   maandag 18 juli  t/m  vrijdag 26 aug 2022 


