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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze extra nieuwsbrief reiken wij u uit omdat er binnen Stichting Weesper Peuterklassen 
met ingang van 1 januari 2020 belangrijke veranderingen zullen plaatsvinden. 
 
1. Het aanbod van peuters met een zg. VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) indicatie 
wordt landelijk verhoogd naar 16 uur per week. Peuters met een VVE indicatie zullen vanaf 6 
januari minimaal 4 dagdelen, i.p.v. de huidige 3 dagdelen, naar de peuterspeelzaal gaan. 
Heeft uw kind geen VVE indicatie, maar heeft u wel interesse in 1 of meerdere extra 
dagdelen voor uw peuter (naast de gebruikelijke 2 dagdelen)? Dan is dat ook mogelijk. 
Via marian.swp@gmail.com kunt u uw aanvraag indienen. 
 
2. Verruiming openingstijden 
Om tegemoet te komen aan deze 16 uurs regeling is een verruiming van onze openingstijden 
noodzakelijk. Dit houdt in dat wij vanaf januari elke dag open zijn tot 12.30 uur op beide 
locaties; de Regenboog en Onder Moeders Paraplu. Voor alle peuters geldt: ophalen vanaf 
12:15 uur. 
Locatie Onder Moeders Paraplu blijft ook op de maandag- en donderdagmiddag open van 
13.00-16.00 uur.  
 
3.Verhoging tarief 
Vanwege allerlei kostenverhogingen zijn we genoodzaakt om het uurtarief per 1 januari 2020 
te verhogen naar  € 8,05. Dit bedrag valt binnen het tarief dat voor teruggave via de 
belastingdienst in aanmerking komt. 
 
4.Vertrek juf Petra en juf Joke  
Petra Heijnis en Joke Andriessen gaan per 1-1-2020 de SWP verlaten. 
Joke en Petra zijn al lange tijd verbonden met de SWP maar zij vonden het tijd om te 
stoppen en dat respecteren wij. Wij wensen hen beide alle goeds toe voor de toekomst. 
 
5.Nieuwe indeling per 1-1-2020 
Op het moment zijn wij druk bezig met de nieuwe indeling qua leidsters op beide locaties. 
Zodra alles rond is zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en u voorstellen aan de 
nieuwe leidsters. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor alle peuters staat 
bij de SWP voorop. Wij zullen ons best ervoor doen om de wisselingen van leidsters zoveel 
mogelijk te beperken en gaan natuurlijk op zoek naar leidsters die kunnen zorgdragen voor 
een warme, veilige en uitdagende omgeving.  
 
 



6. Vanuit de gemeente zijn wij verplicht gesteld om met het observatie- en registratiesysteem 
“KIJK!” te werken. Dit is een kindvolgsysteem voor alle peuters. Meer informatie hierover 
krijgt u tijdens de jaarvergadering. Datum en tijdstip volgt nog. 
 
7 Astrid is onze pedagogisch beleidsmedewerker en VVE aanspreekpunt. 
Zijn er vragen over ons pedagogisch beleid dan kunt u dat bij de eigen leidster (mentor) 
navragen of Astrid Flugr rechtstreeks aanspreken; dat kan via astrid.swp@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team SWP, 
 
Marian,Astrid,Angelique,Maaike en Ebelien  
 
 
 
  
 
 
 
 

 


