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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,
Na een rommelige mei maand met veel vrije dagen komt het steeds dichterbij….

Zaterdag 4 juni hebben we ons gezellige zomerfeest weer!!!
Dus heeft u nog tijd om ons te helpen dit tot een succes te maken: schrijf je in op de lijst in de hal!
Natuurlijk zijn ook alle oma’s, opa’s, tante en oom, broers en zussen, neefjes en nichtjes, vriendjes en
vriendinnetjes van harte welkom.
Rond twaalf uur komt de papa van Emily om er met zijn trommel een muziekfestijn van te maken, de
peuters hebben gezellige “schudders” geverfd zodat die ook allemaal mee kunnen doen om er een
dolle boel van te maken! En vergeet niet het springkussen, de spelletjes, schminken en de ijsjes van
de Familie Goemans die ze ons beschikbaar stellen en nog veel meer!
We zijn ook nog bezig met geweldig leuke schildpadden te maken dus kijk even naar die prachtige
kunstwerken als u de kinderen brengt.
We wensen iedereen een leuke zomerfeest,
Lieve groet van de juffen.

VAN HET BESTUUR
Afgelopen maandag is de Ouderraad van De Peutersoos bijeen geweest. Graag breng u ik u op de
hoogt van een aantal onderwerpen waar die avond over gesproken is.
a. Als er een wijziging plaats vindt in het aantal uren dat uw kind naar De Peutersoos gaat of in de
prijs die u voor deze opvang moet betalen, vergeet dit dan niet door te geven aan de belastingdienst.
U kunt dit eenvoudig doen via uw account bij Mijn Toeslagen.

b. De Raad van State heeft de uitspraak over de nieuwbouw met zes weken uitgesteld. Men heeft
blijkbaar meer tijd nodig om tot een goede uitspraak te komen. De uitspraak zal nu in de maand juni
gedaan worden. Ik hoop dat de oplevertermijn van het gebouw. Zo rond december 2017, hier niet
door in gevaar komt.
c. De Peuterspeelzaal gaat een nieuw kindvolgsysteem gebruiken. De naam is Looqin en alle
peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties, die met scholen van Zaan Primair verbonden zijn,
gaan dit doen. Op de website van Looqin kunt u ontdekken dat dit systeem perfect bij de werkwijze
van De Peutersoos past.
d. De leden van de ouderraad gaven aan dat de factuur voor de ouderbijdrage het beste rond de 25e
van de maand verstuurd kan worden en steeds vanuit één en hetzelfde emailadres. Ouders hebben
dan hun salaris ontvangen en zullen de factuur minder snel opzij leggen.
e. Het bestuur heeft de financiële verantwoording over 2015 gedaan. Het is geen vetpot, maar de
Peutersoos staat er goed bij. Er zijn geen schulden, geld voor de inrichting van de nieuwbouw wordt
opzijgezet en er is een kleine buffer om calamiteiten op te vangen. Deze verantwoording gaat ook
naar de Gemeente Zaanstad. Dit in verband met de verkregen subsidie voor ouders, die geen recht
op een kinderopvangtoeslag hebben.
f. De voorzitter heeft een korte presentatie gegeven over de ontwikkelingen rond het Integraal Kind
Centrum. De toekomst zal zijn dat De Peutersoos, BSO et Nabuut en Brede school et Nabuut
samengevoegd zullen worden tot een geheel: een IKC. Wij zijn al een heel eind op weg en er wordt
hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten.
g. Het voorgaande betekent automatisch dat als een kind geplaatst is op De Peutersoos het geplaatst
is op de bijbehorende basisschool.
h. Tot slot heeft de ouderraad een paar wijzigingen voorgesteld in de reglementen van de
Ouderraad. De voorstellen komen vanuit BOINK, de belangenvereniging van ouders in de
kinderopvang. De vergadering is akkoord gegaan met de wijzigingen. De nieuwe reglementen zullen
te zijner tijd op de website geplaatst worden.
De volgende vergadering is op 12 september. Ouders zijn van harte welkom om een vergadering bij
te wonen.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE REDACTIE
Dit wordt helaas alweer mijn (Cleo) laatste nieuwsbrief! Aankomend schooljaar gaat onze oudste
zoon Max naar Et Buut. Daarom zijn wij op zoek naar een ouder/verzorger die het leuk vindt om
samen met Priscilla deze nieuwsbrief op te stellen. Priscilla en ik wisselen elkaar af, de ene maand
doet zij de nieuwsbrief en de andere maand ik. Hierbij hebben wij o.a. contact over de mail of
Whatsapp.
Dus wie o wie lijkt het leuk om samen met Priscilla de redactie van de Peutersoos nieuwsbrief te
vormen? Het gaat dus om een paar uurtjes per twee maanden achter je eigen computer! Meldt je
snel aan bij een van de juffen!
Heb je leuke nieuwtjes, peuterpraatjes, foto’s of activiteiten dan kan je deze mailen naar
priscillavzanzal@hotmail.com.
Voor nu dag en tot ziens, want begin 2017 komt onze jongste zoon Raf spelen op de Peutersoos!
Groetjes Cleo.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016
Zomervakantie

16 juli 2016 t/m 28 augustus 2016 (week 29 t/m 34)

PEUTERPRAATJES
Papa en Giel spelen verstoppertje en Giel zit verstopt. Papa vraagt: “Giel waar ben je?” ,Giel: “Niet
hier papa!”.
Cassius zijn mama heeft teen nagellak.
Juf Sandra ziet David, zijn broers en mama bij het ijscafé wanneer er een auto langs rijdt met harde
muziek met zware bas, waarop Simon zegt: “het lijkt wel een aardbeivink” (aardbeving).
Juf zegt tegen Tessel: “je bent klaar jongedame. Tessel: “maar ik ben een meisje hoor juf.”

JARIGEN IN JUNI
Deze maand wordt Lou 4 jaar en Finn 3 jaar!
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
Hieperdepiep hoera!

LIEDJE VAN DE MAAND
Hompeltje en Pompeltje die klommen op een berg,
Hompeltje is een kabouterman en Pompeltje de dwerg.
Ze klommen heel hoog naar het topje,
En schudden met hun kopje.
Toen zijn ze de berg in gekropen (onder tafel),
En niemand zag ze ooit nog lopen.
Ze slapen zachtjes op een oor,
Ssssst! Ik geloof dat ik ze hoor! (snurk geluiden maken en “wakker worden” roepen)

Kring/dans spel:
Daar zat een klein zigeuner kindje huilend op een steen,
Huilend, huilend heel de dag alleen.
Sta op kindje lief en droog je tranen af,
Kies een kindje uit de kring die met je dansen mag.
Tralalalalala…. (kinderen gaan samen dansen )

LEUK ACTIVITEITEN IN JUNI
Op zaterdag 4 juni komen jullie natuurlijk allemaal naar het Zomerfeest!

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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