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Beste ouders,  
 
 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie voor u als 
ouders van uw peuter(s).Wij kijken terug op een mooi jaar en hebben genoten van de 
energie en vrolijkheid van jullie kinderen. Samen hebben we mooie stappen kunnen 
zetten in hun ontwikkeling. En daar doen wij het voor. 
Dank jullie wel voor het vertrouwen in ons. 
 
Verandering in het nieuwe schooljaar; 
 
Juf Joke heeft onlangs te kennen gegeven dat zij stopt met de 3+ groep per 1 
september 2019 op de woensdagochtend bij Onder Moeders Paraplu. De maandag- 
en donderdagochtend bij de Regenboog blijft zij samen met juf Petra voortzetten. We 
gaan op zoek naar een goede vervanging voor Juf Joke. 
 
 
GGD; 
 
Peuterspeelzalen worden landelijk geregistreerd, het naleven van de wettelijke eisen 
voor peuterspeelzalen wordt door de GGD gecontroleerd en er wordt een rapport van 
gemaakt. De inspectierapporten zijn op onze website en op de peuterspeelzalen in te 
zien. 
 
 
Schoonmaken speelgoed; 
 
Onze laatste schooldag is op donderdag 11 juli en omdat we na de vakantie weer 
schoon en fris willen starten, betekent dit dat er weer flink wat werk verzet moet 
worden bij het schoonmaken van het speelgoed. Wij hopen dan ook weer op veel 
hulp van de ouders. 
 
Wij doen dus een oproep aan de ouders om ons te helpen op donderdagavond 11 
juli . Op beide locaties (Onder Moeders Paraplu en de Regenboog) beginnen we om 
19.00 uur. 
Mogen wij vragen om zelf een emmer en een doekje mee te nemen. Wij zorgen voor 
de koffie/thee/limonade met iets lekkers! 
 
Alvast heel veel dank, vele handen maken licht werk. 
 
 



Oudercommissie; 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die zitting willen 
nemen in onze oudercommissie.  

• Vindt u het belangrijk om te weten wat er speelt binnen de peuterspeelzaal 
van uw kind?  

• Vindt u het belangrijk om mee te denken over de dingen die van belang zijn 
voor uw kind? 

• De oudercommissie vergadert een aantal keren per jaar met als doel de 
belangen van de peuters en hun ouders of verzorgers zo goed mogelijk te 
behartigen en te vertegenwoordigen o.a. daar waar het gaat over de kwaliteit 
van het peuterspeelzaalwerk. 

• Binnenkort organiseren zij het zomerfeest op woensdag 26 juni en kunt u hen 
ontmoeten. 

 
Heeft u interesse, vragen of opmerkingen dan kunt u altijd een mail sturen naar: 
ouderraad.swp@gmail.com of naar het bestuur: marian.swp@gmail.com 
 
 

Foto’s bekijken van feesten/activiteiten op de website; 

 
Op onze website: www.peuterklassen.nl  kunt u alle informatie terug lezen. Op onze 
eigen foto site: www.phaedra-nas.nl/photo staan regelmatig foto’s (o.a. van de 
thema’s, het zomerfeest, de kinderboerderij etc.) die op de groepen zijn genomen. 
Neemt u eens een kijkje op deze site. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u 
bij de leidsters opvragen. 

 

Vakantierooster 2019; 
 
Zomervakantie: Vrijdag 12 juli t/m vrijdag      23 augustus 2019    
 
 
 
Wij wensen jullie een heerlijke zomer toe, op vakantie of gewoon lekker thuis. Tot in 
Augustus. 
 
Bestuur, Ouderraad en Leidsters, 
 
Astrid, Angelique, Maaike, Marian, Natasja, Joke, Petra, Bianca, Lisanne en Ellis. 
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