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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
Lieve ouders,
Wat gaat de tijd toch snel! Zo is het zomer en zo vallen de blaadjes uit de bomen. Dat is ook te zien
op de Peutersoos, de paddenstoelen en eekhoorns zijn al mooi geknutseld. Ook het mandje met
herfstspullen uit de natuur word wekelijks goed gevuld door de kinderen. Op dit moment zijn we
druk bezig met de lampions te schilderen. Een grote belevenis voor de kinderen, langs de deuren en
zingen voor een snoepje. Ons zingmoment staat nu ook centraal om de Sint Maarten liedjes dat
zullen jullie thuis ook hopelijk gaan horen.
Na Sint Maarten staat Sinterklaas al weer voor de deur. We hebben natuurlijk weer onze heerlijk,
gezellige knutselavond die staat ingepland op 17 november. Wat we gaan knutselen? Op 2 en 3
december worden de kinderen opgedeeld, de kleine groep (2-3) ziet zwarte piet en de grote groep
(3-4) ziet zwarte piet en Sinterklaas. Het gaat weer een groot feest worden wij de juffies hebben er
zin in!
Groetjes Beppie, Sandra en Wendy.

VAN HET BESTUUR
Deze week heb ik aan een aantal vergaderingen deelgenomen. De eerste vergadering was met de
ouderraad van De Peutersoos. Vier nieuwe leden hadden zich aangemeld om in deze raad plaats te
nemen. Na een voorstelrondje hebben we, onder leiding van de voorzitter, met een elkaar een aantal
onderwerpen doorgenomen die van belang zijn voor het goed functioneren van de Peutersoos.
We hebben gesproken over een nieuw intakeformulier, een nieuw inschrijfformulier, het nieuwe
uurtarief van 6 euro dat met ingang van januari 2016 gehanteerd gaat worden, het lidmaatschap van
BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), de inning van de ouderbijdrage, de
ervaringen met de heterogene groepen, het nieuwe schoolgebouw en de doorstroming van peuters
naar et Buut en de Westerkim.

Op een heel fijne manier hebben we met elkaar over deze onderwerpen van gedachten gewisseld.
Wat ik nog even speciaal wil aantippen, is dat kinderen die op de Peutersoos zitten automatisch een
plaats hebben op et Buut of op de Westerkim. Natuurlijk beslissen de ouders naar welke van deze
twee scholen hun kind gaat. Daarnaast plaats ik in dit stukje een link naar de site van de
belastingdienst. Als u daar op klikt, komt u alles te weten over de nieuwe tarieven rond de
KinderOpvangToeslag. De namen van de ouderraadleden vindt u verder in deze nieuwsbrief.
De tweede vergadering was met vertegenwoordigers van et Buut en de Westerkim. Daar hebben we
ook gesproken over het intake- en inschrijfformulier, over een kindvolgsysteem, over de doorgaande
lijn bij de praktische uitvoering van onze nota van Peuter tot Kleuter en over het bezoeken van
peuters aan de kleutergroepen van beide scholen.
Deze vergadering verliep op dezelfde prettige wijze als die van de ouderraad. Met elkaar zijn we heel
hard aan het werk om een prachtige doorgaande lijn voor de kinderen vast te leggen, waarbij zij zich
op een zo goed mogelijke manier kunnen ontwikkelen. Zonder belemmeringen tegen te komen.
Daarbij maakt het niet uit naar welke van de twee scholen ze uiteindelijk gaan.
Naast alle positieve ontwikkelingen is er toch ook een negatieve: het nieuwe schoolgebouw.
Het zal nog tot eind 2017 duren voordat De Peutersoos met et Nabuut, et Buut en de Westerkim
naar het nieuwe gebouw zal verhuizen. Tot die tijd zullen we het moeten doen met wat we hebben.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE REDACTIE
Het einde van het jaar komt langzaam aan in zicht en de donkere dagen zijn aangebroken. De lichtjes
gaan aan en de feestdagen komen eraan. Wat een gezelligheid en geniet met elkaar! Vergeet door
alle drukte niet je leuke nieuwtjes, peuterpraatjes, foto’s, doe-activiteiten te mailen naar:
cleodevries@hotmail.com of priscillavanzal@hotmail.com.
De volgende nieuwsbrief zal rond 1 december verschijnen.

VAN DE OUDERRAAD
Als ouderraad willen wij vermelden dat de peutersoos lid is van BoinK, een belangenvereniging van
ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. BoinK zet zich in voor onder andere goede en
betaalbare kinderopvang. Wat u als ouder/verzorger op de site van BoinK kan vinden is een kosten
overzicht van de uurtarieven en informatie over de kinderopvangtoeslag en uiteraard nog veel meer
informatie. De internetsite is www.boink.info.
De eerst volgende vergadering is geplant op 22 februari 2016. Belangstellende ouders/verzorgers zijn
welkom om de vergadering bij te wonen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2015/2016
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

19 december 2015 t/m 3 januari 2016 (week 52 en 53)
27 februari 2016 t/m 6 maart 2016 (week 9)
25 maart 2016
27 en 18 maart 2016
27 april 2016
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 (week 18)
15 en 16 mei 2016
16 juli 2016 t/m 28 augustus 2016 (week 29 t/m 34)

PEUTERPRAATJES
Kay is met z’n moeder en zijn loopmotor een stukje wezen lopen als ze bijna thuis zijn stopt Kay en
legt zijn hoofd op het stuur. Mamma vraagt: “wat is er Kay”, waarop hij antwoordt: “Kay zijn batterij
is leeg”.
Mama: "kijk Finn, volle maan". Finn: "wat zit erin dan?"

JARIGEN IN NOVEMBER
Cassius en Kay vieren beide hun derde verjaardag in november en
Jayden wordt alweer vier jaar!
Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst!

SINT MAARTEN LIEDJES
Sinte-Maarten mik mak,
mijn vader kijkt naar tik tak.
Mijn moeder kijkt naar Sesamstraat,
dat is wel een snoepje waard.
Elf november is de dag,
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje.
Elf november is de dag,
dat mijn lichtje branden mag.
Hoy de boy, hoy de boy,
morgen is Sint Maarten mooi.

FOTO’S

VAARWEL
Kieke heeft afscheid genomen van de Peutersoos.

LEUKE DOE-ACTIVITEITEN IN NOVEMBER
Het Kris Kras Atelier (in de kelder van speelgoedwinkel Prins op de Erwt, Zuiddijk 61 te Zaandam)
biedt workshops voor peuters aan waarbij de kinderen de ruimte krijgen om tekenen, smeren, vegen,
lijmen, gieten, kleien, schilderen, knippen, rollen, strooien of dippen om op deze wijze te
onderzoeken, te experimenteren en te ontdekken. Kijk voor meer informatie op
www.kriskrasatelier.nl.
Er is “kind/ouder atelier” bij Fluxus en nieuw bij Spelen op Zolder. Speciaal voor kinderen van 1,5 - 4
jaar. Een blok van 4 keer kost 50 euro inclusief materiaal en drinken. Je gaat samen met je kind lekker
knutselen onder begeleiding om samen iets moois te maken. Op woensdagochtend is het bij Fluxus
en vrijdagochtend bij Spelen op Zolder.
Woensdag 11 november gaan de lichtjes van de lampionnen aan en wordt er weer volop snoep
opgehaald door de kinderen tijdens Sint Maarten.
Zaterdag 14 november om 14:00 is er weer een warm welkom voor Sinterklaas en zijn Pieten die met
de pakjesboot op de Burcht te Zaandam aankomt.

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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Jayden
Mex
Jachim
Rosana
Liz
Julia
Mateo
Aras
Sara
Lou
Puck
Fenna
Noëlle
Tessel
Max
Eva
Efe Hasan
Juul
Cassius
Kay
Levi
Sanne
Amber
Sam
Zehra
Quinn
Samuel
Liv
Ike Malik
Tiago Rafaël
Luna
Finn
Linnae Savea
Zus
David
Phileine
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Meia
Ela
Matteo Nikolai
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Manasse
Cour
Koffeman
Boer
Bakker
Boer
Weert
Gokalp
Bakkum
Kooij
Ostendorf
Klompmaker
Watchman
Nek
Brink
Barendse
Tanriseven
Flapper
Bos
Sterenborg
Pepers
Zwart
Hogeland
Wieman
Sen
Wijdemans
Groeneveld
Mijnen
Bos
Dias Pinto
Leeuw
Gaag
Assenmacher
Haas
Kamphuis
Kooij
Ladan
Kooreman
Dogan
Waagmeester

27-11-11
7-12-11
13-01-12
15-02-12
2-03-12
25-03-12
9-04-12
15-04-12
2-05-12
12-06-12
3-07-12
31-07-12
19-08-12
30-08-12
19-09-12
2-10-12
11-10-12
15-10-12
4-11-12
30-11-12
9-01-13
14-01-13
23-01-13
20-03-13
25-03-13
4-04-13
9-04-13
14-04-13
14-04-13
21-04-13
25-04-13
11-06-13
4-07-13
5-07-13
7-07-13
9-07-13
15-07-13
19-07-13
26-07-13
12-08-13

