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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
Na een hoop vrije dagen, vakantie en de moeders te hebben verwend op Moederdag, gaan
we nu alweer de laatste 6 weken in. Dat worden nog drukke weken voor de peuters, want er
staan nog zoveel leuke dingen op het programma.
We beginnen natuurlijk op zaterdag 6 juni met het ZOMERFEEST met vele leuke spelletjes,
knutsels en lekkere taarten. Zeker een ochtend om gezellig langs te komen of te helpen.
Daarna gaan we druk aan de slag met het Vaderdagcadeau wat vast weer super mooi gaat
worden.
Vanaf 8 juni hangt de intekenlijst er voor de grote schoonmaak. We hopen dat vele ouders
zullen helpen. Het is altijd gezellig, koffie met wat lekkers en vele handen maakt licht werk.
Waar we allemaal ook naar uitkijken is het schoolreisje. De KLEINE groep gaat op 1 juli en de
GROTE groep op 2 juli. De kinderen van de vrijdag groep worden verdeeld over die 2 dagen.
Dat beloven weer gezellige ochtenden te worden met veel spelen, lekker eten en vol
spanning langs de bananenbomen lopen. Vanaf vrijdag 3 juli is De Peutersoos gesloten en
begint de zomervakantie.
Groetjes Beppie, Sandra en Wendy

VAN HET BESTUUR
Op 28 april, vlak na het verschijnen van de Nieuwsbrief van april, heb ik het definitief
vastgestelde rapport n.a.v. de GGD inspectie op 16 maart 2015 ontvangen. Zoals ik eerder
heb geschreven, controleert de GGD in opdracht van de Gemeente Zaanstad alle instanties
die opvang voor kinderen in de Zaanstreek verzorgen. Daarbij kijkt men of deze
opvangorganisaties voldoen aan de eisen die de wet kinderopvang voorschrijft.

Het zal u duidelijk zijn dat er bij ons geen twijfel was of De Peutersoos wel of niet aan de
eisen van de wetgeving zou voldoen. Wij hebben dan ook een uitstekend rapport ontvangen
en daar zijn wij heel blij mee. Vanuit deze plek wil ik alle medewerkers van De Peutersoos
complimenteren met dit rapport. De leidsters, de coördinator die de administratieve zaken
verzorgt, het bestuur en natuurlijk de belangrijkste personen niet vergeten: de leden van de
ouderraad, de ouders en de kinderen. Met elkaar zorgen zij er voor dat De Peutersoos zo
mooi functioneert. Het inspectierapport van de GGD is op de website van De Peutersoos in
te zien.
De website van De Peutersoos is overigens volledig vernieuwd. Niet het uiterlijk, want dat
was werkelijk prachtig, maar hoe de website ‘gebouwd’ is. Wij kunnen nu zelf de website
heel snel aanpassen aan de actualiteit.
Aan elke kinderopvangorganisatie is een ouderraad verbonden. Dat is vanuit de wetgeving
verplicht. De ouderraad vormt de verbinding tussen de kinderopvangorganisatie en de
ouders. Vier keer per jaar vergadert de ouderraad met een vertegenwoordiging van de
leidsters en het bestuur. Met elkaar zorgen zij er voor dat De Peutersoos functioneert zoals
in het GGD verslag staat vermeld.
Vanuit de huidige ouderraad gaan drie leden met ingang van de zomervakantie stoppen. Van
twee ouders gaan de kinderen naar de basisschool en een ouder gaat weer studeren. Wilt u
plaats nemen in de ouderraad? Geef het door aan de leidsters of mail het mij. Wij zullen u
vervolgens bekend maken met de werkzaamheden van de ouderraad.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE OUDERRAAD
Op 18 mei jongstleden vond er weer een ouderraadsvergadering plaats. Het verslag hiervan
volgt nog, maar de volgende onderwerpen zijn onder andere de revue gepasseerd:
gemengde groepen (2-4 jaar), website, GGD inspectierapport, bezetting commissies en de
nieuwe school.
De ouderraad vergadert in de ruimte van de Peutersoos samen met Eric Hoorn als
bestuursvoorzitter, 1 leidster en enkele ouders die lid zijn van de ouderraad. Ook
belangstellende ouders zijn altijd welkom een vergadering bij te wonen. Het zijn heel
gezellige vergaderingen waar
informatie over de Peutersoos
wordt gedeeld en besproken. Het
leuke is dat je kunt meedenken over
hoe de Peutersoos als organisatie in
elkaar zit en over beslissingen die de
Peutersoos aangaan.

Omdat de kinderen van Tonjo, Minke en Annerieke binnenkort van de Peutersoos afgaan of
er net af zijn, is de ouderraad per september 2015 op zoek naar nieuwe ouderraadsleden.
Enthousiast? Meld je dan aan bij een van de juffen!

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.
Vanwege studie zal Minke de redactie helaas binnenkort gaan verlaten. Daarom zoekt de
redactie per direct versterking. Lijkt het je leuk een keer per één of twee maanden mee te
werken aan het samenstellen van deze nieuwsbrief? Meld je dan aan bij een van de juffen of
bij Cecilia.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Kom met z'n allen gezellig naar het Peutersoos Zomerfeest!
Het is alweer bijna zover, op zaterdag 6 juni vindt van 11 tot 14 uur weer het jaarlijkse
Zomerfeest plaats voor alle peuters van de Peutersoos en hun familie. Dit gezellige feest
staat net als vorig jaar weer bol van leuke kinderactiviteiten zoals een springkussen,
knutselen, ballen gooien, eendjes vangen, cup cakes versieren en nog veel meer. Er zijn ook
allemaal lekkere hapjes en drankjes tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.
De toegang is gratis. Voor de kinderactiviteiten-kaart wordt €2,50 gevraagd. Hiermee krijgen
de kinderen een ijsje, limonade, een verassingszakje, mogen zij een chips ketting maken,
grabbelen, schminken, op het springkussen en cup cakes versieren en opeten!
Om er een geslaagd feest van te kunnen maken, is voor op de dag zelf nog wel enige
assistentie nodig. De activiteitencommissie zoekt nog minimaal drie personen die willen
helpen bij een activiteit. Geen feest zonder hulp, dus snel even aanmelden bij een van de
juffen. Dank alvast voor de medewerking!
De activiteitencommissie

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2015
Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2015

De vakanties/vrije dagen lopen gelijk met Et Buut. Alleen op studiedagen van Et Buut is er de
Peutersoos wel gewoon open.

PEUTERPRAATJES
Zsofi heeft een nieuw T-shirt aan. Ze zegt deze heeft mooie korte armen (korte mouwen).
Jort is druk aan het vertellen in de kring over een ‘kepatje’ (pakketje).
Laurie’s grote zus heeft een vriendinnetje te logeren. Enthousiast vertelt Laurie aan de
buurvrouw dat ze nu een extra ‘passagier’ in huis hebben.

JARIGEN IN MEI/JUNI
Lou van de Kooij
Aulon Nila
Luca Gallo
Kyle Sindorf

12 juni 2012
14 juni 2011
19 juni 2011
21 juni 2011

3 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar

Alle jarigen en hun familie van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag toegewenst!

WELKOM EN AFSCHEID
Nieuw op De Peutersoos is Sanne Zwarts. Van harte welkom, Sanne!
Eva en Liefe zijn alweer 4 jaar geworden. We wensen beide meisjes veel plezier op de
basisschool!

FOTO’S

Allemaal omgetoverd tot prachtige prinsessen!

Gezellig samen memory spelen

Alle poppen gaan lekker in bad en daarna………………………………weer mooi aangekleed!

Lekker buiten picknicken nu de kleuters op schoolreis zijn

Samen aan de slag om het Moederdag cadeautje te maken

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.

In de volgende nieuwsbrieven volgen meer liedjes die de kinderen op de Peutersoos leren,
zodat de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s deze thuis ook nog eens kunnen meezingen.

DOE AGENDA
Kinderboekenmarkt Zaanse Schans
Op zondag 7 juni is het feest op de Zaanse Schans. Er is dan weer de jaarlijkse
Kinderboekenmarkt van 11 tot 17 uur. Naast veel aandacht voor boeken, zijn er ook allerlei
leuke activiteiten. Veel van deze activiteiten zijn gratis. Het thema is dit jaar ‘zeehelden en
piraten’. Zie voor meer informatie www.zaansekinderboekenmarkt.nl.

ALGEMENE INFORMATIE
NAAM

ADRES

TELEFOON

E-MAIL

LEIDSTERS
Beppie Wijdogen
Sandra de Boer
Amber Smit
Ankelien de Koning
Wendy Koper

Parkstraat 56
Tuinstraat 30
invaljuf
invaljuf
juf op vrijdag

6158850
6124892

beppievanberkel@hotmail.com
deboer.mars@gmail.com

DAGELIJKS BESTUUR
Eric Hoorn
Lennart Hoorn
Willy Henrotte

Voorzitter
Coördinator
Secretaris

voorzitter@etnabuut.nl
coordinator@etnabuut.nl
w.henrotte@zaanprimair.nl

Voorzitter
Secretaris

merelijskes@live.nl

wendyschuit76@hotmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Daniela Testa
Denise Klompmaker
Esther v/d Velde
Bianca de Boer
OUDERCOMMISSIE
Merel IJskes
Annerieke Hoorn
Minke Simonse
Tonjo Smits
REDACTIE NIEUWSBRIEF
Minke Simonse
Cecilia van Dalen

minkesimonse@gmail.com
cecilia.vandalen@gmail.com

WEBSITE
Eric Hoorn

voorzitter@etnabuut.nl

ALLE PEUTERS VAN DE PEUTERSOOS
Voornaam
Aniek
Anne
Aras
Aulon
Brent
Cassius
Efe Hasan
Eva
Eva
Fenna
Jachim
Jayden
Jort
Julia
Juul
Kay
Kieke
Kyle
Laurie
Levi
Liefe
Liz
Lou
Luca
Max
Mex
Noana
Oscar
Quinn
Rosa
Rosana
Sanne
Sofie
Sven
Tessel
Tiago
Yaren
Zehra
Zsofi
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Achternaam
Simonse
Kük
Gokalp
Nila
Dobbelsteen
Bos
Tanriseven
Barendse
Koopmans
Klompmaker
Koffeman
Manasse
Dobbelsteen
Boer
Flapper
Sterenborg
Koning
Sindorf
Meijer
Pepers
Smit
Bakker
Kooij
Gallo
Brink
Cour
Nugteren
Kamphuis
Wijdemans
Algera
Boer
Zwart
Feenstra
Onel
Nek
Boogaard
Zijst
Sen
Mak

Geb.datum
5/11/2012
9/19/2011
4/15/2012
6/14/2011
9/14/2011
11/4/2012
10/11/2012
10/2/2012
5/22/2011
7/31/2012
1/13/2012
11/27/2011
9/14/2011
3/25/2012
10/15/2012
11/30/2012
4/23/2012
6/21/2011
9/10/2011
1/9/2013
5/23/2011
3/2/2012
6/12/2012
6/19/2011
9/19/2012
12/7/2011
8/9/2011
9/24/2011
4/4/2013
6/5/2011
2/15/2012
1/14/2013
7/6/2011
10/26/2011
8/30/2012
7/4/2011
9/9/2011
3/25/2013
8/29/2011

