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De Peutersoos Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van alle activiteiten van
De Peutersoos. Kijk op de website www.depeutersoos.nl voor meer informatie en foto’s.

VAN DE JUFFIES
Beste ouders,
Alweer een maand voorbij, nog een paar dagen en we hebben alweer “voorjaarsvakantie”,
en als het zonnetje lekker schijnt lijkt het al wel voorjaar, al moeten we ‘s morgens wel de
autoruiten van ijs ontdoen, het is heerlijk met de peuters naar buiten te gaan zodat ze lekker
kunnen rennen en vitamientjes opdoen in de zon na alle griepjes die we achter ons hebben
inclusief de juffen.
De kinderen krijgen al hun winter knutsels mee naar huis en in maart gaan we lekker aan het
voorjaar werken als thema.
Vanuit de ouderraad is de vraag gekomen voor een tussentijdse observatie van de peuters
rond hun derde jaar. Wij hebben daar een document voor gemaakt en zijn daar net mee
begonnen, dus jullie kunnen binnenkort hiervan een exemplaar tegemoet zien via de mail.
We zitten nog een beetje in de experimentele fase, dus het kan nog even duren maar we
doen ons best. Als er vragen over zijn, kunnen jullie natuurlijk contact met ons opnemen
voor nadere uitleg.
We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie allemaal graag gezond en uitgerust
terug.
Met vriendelijke groet,
de juffen Beppie, Sandra en Wendy

VAN HET BESTUUR
Zoals ik u al via een email heb laten weten, zijn de werkzaamheden van de penningmeester
tijdelijk door mij overgenomen. In de betreffende mail heb ik u uitgelegd waarom dit zo
gegaan is.
Het is nu even heel hard werken om de financiën bij zowel
De Peutersoos, bij et Nabuut en bij et Buut Breed op orde
te krijgen. Maar het begint te vorderen.
De ouders die een toeslag bij de Belastingdienst hebben
aangevraagd, beschikken inmiddels over de jaaropgave
2014. Bij deze ouders heb ik nog wat aanvullende
informatie opgevraagd. Dat is nodig omdat ik de
Belastingdienst voor 1 maart digitaal moet informeren
hoeveel uren opvang ouders hebben afgenomen en
hoeveel zij daar in totaal voor betaald hebben.
De Belastingdienst digitaal gaat namelijk controleren of de
gegevens die ouders aanleveren, kloppen met de
gegevens die kinderopvangorganisaties aanleveren.
De nieuwe manier van innen van de ouderbijdrage gaat vrijwel probleemloos. Iedereen
heeft de bijdrage voor december betaald. Aan het eind van deze week moet iedereen de
bijdrage voor januari betaald hebben en ik ga er van uit dat dit ook goed gaat.
Het is voor u wel weer even wennen, maar op deze manier heb ik een veel beter overzicht
op de betalingen. Ik wil u nu alvast heel hartelijk bedanken voor de medewerking.
Een kort stukje deze keer. De volgende keer heb ik wat meer tijd en ga ik er van uit dat alles
weer op orde is.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos

VAN DE OUDERCOMMISSIE
Op 9 februari hebben we een OR vergadering gehad. We hebben het onder andere gehad
over de tussentijdse observatie van kinderen rond de 3 jaar. Het nieuwe schoolgebouw ligt
op schema. De commissies zijn mooi gevuld en de activiteiten commissie gaat binnenkort
vergaderen over de invulling van het zomerfeest. De website is besproken. En er is
gebrainstormd over de opvangtijden en mogelijkheid van gemengde groepen. Maar nadere
besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.
De volgende vergadering staat gepland op maandagavond 18 mei.

Mocht je als ouder graag eens een vergadering willen bijwonen, dan kan dat altijd. Laat dit
even weten aan voorzitter Merel IJskes (merelijskes@live.nl). Ook wanneer ouders bepaalde
onderwerpen rondom de Peutersoos willen bespreken, dan kan dit worden aangegeven.

VAN DE REDACTIE
Stukjes, peuterpraatjes, ideeën en foto’s voor de nieuwsbrief kun je altijd mailen naar:
Minkesimonse@gmail.com en cecilia.vandalen@gmail.com.
De redactie lijkt het leuk wat meer te weten te komen over de kinderen van de Peutersoos.
Wat doen ze als de ouders weg zijn, wie zijn er dikke vriendjes en vriendinnetjes, welke
liedjes zingen zij graag en welk speelgoed op de Peutersoos is populair? Het idee is af en toe
wat leuke foto’s van de kinderen toe te voegen aan de nieuwsbrief en de kinderen er naar te
vragen. Daar zullen we de volgende nieuwsbrief mee starten.
Nieuw in de redactie vanaf deze maand is Cecilia van Dalen, moeder van Laurie. Laurie is 3
jaar en zit in de grote groep op dinsdag en donderdag.

VAKANTIES 2015
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 februari t/m 1 maart 2015
3 t/m 6 april 2015
27 april 2015
2 t/m 10 mei 2015
14 en 15 mei 2015
24 en 25 mei 2015
4 juli t/m 16 augustus 2015

De vakanties/vrije dagen lopen gelijk met Et Buut. Alleen op studiedagen van Et Buut is er
wel gewoon Peutersoos.
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DOE-AGENDA
Op 8 maart in het Zaantheater: Ageeth de Haan met de voorstelling Daar komen de dieren
Daar komen de dieren is muziektheater over het leven van jonge wilde dieren in de
ongerepte natuur. We zien hoe ze geboren worden, hoe ze hun eerste stapjes zetten en
dapper op ontdekkingstocht gaan.
In vrolijke en ontroerende liedjes bezingen Ageeth en haar muzikanten de belevenissen van
de apen, giraffes, olifanten en heel veel andere dieren. Een decor van prachtige
natuurbeelden, die levensgroot geprojecteerd worden, maakt dat de kinderen zich in de
wildernis wanen, waar ze de jonge dieren op de voet volgen.
Voor kinderen van 2 t/m 7 jaar.
zondag 8 maart 2015 om 11:30 uur

HET PEUTERSOOSLIED
(Op de wijs van klein klein kleutertje)

Klein rood autootje,
waar breng je ons naar toe?
Ik breng je naar de Peutersoos,
Daar worden wij niet moe.
Daar gaan we dan spelen
En ons niet vervelen.
Dan komen onze papa’s en mama’s weer.
Dag juffies, tot de volgende keer.
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