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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/verzorgers,
Wij zijn het jaar weer gezellig begonnen met, zoals elk jaar, een oliebol van Goemans en voor alle
ouders een kopje koffie of thee.
De Peutersoos is nu in de wintersfeer, alle kinderen hebben een mooie sneeuwpop geplakt en ook
worden er op dit moment heuse pinguïns gemaakt. Het ziet er al weer gezellig uit.
Met het nieuwe jaar zijn er ook weer nieuwe peuters gekomen namelijk: Isavella, Dolce, Veron, Raf,
Nova en Lotte. Deze kinderen wensen wij een hele fijne tijd op de Peutersoos. Amber en Sanne zijn
groot genoeg om naar de bassischool te gaan.
De basisschool wil op tijd weten wie er naar et Buut of naar de Westerkim (of anders) gaan. Het
aanmelden van nieuwe leerlingen die volgend schooljaar 4 jaar worden (tussen 1 augustus 2017 en
31 juli 2018) moet gebeuren vóór 15 maart. Dat geldt dus ook voor de jonge broertjes en zusjes van
kinderen die nu al op et Buut zitten. Meteen na 15 maart bekijken we welke nieuwe kinderen we het
volgende schooljaar in een kleuterklas kunnen plaatsen. Bent u er misschien nog niet aan toe
gekomen, dan willen wij u vragen dat binnenkort te doen. De inschrijfformulieren kunt u halen in de
keuken van het hoofdgebouw of downloaden van de website (zie tabblad ouders).
Op et Buut is een jeugdverpleegkundige, ook de ouders van de Peutersoos mogen met vragen naar
haar toe gaan. Deze maand zit zij op 1 februari van 8:30 - 9:30 in het hoofdgebouw van et Buut. Wil
je hier meer informatie over hebben, vraag het dan even aan ons.
Beppie, Sandra en Wendy

VAN HET BESTUUR
De Gemeente Zaanstad controleert elk jaar alle organisaties die kinderopvang verzorgen. Dus ook de

Peutersoos. Nu voert de gemeente niet zelf de controle uit. Dat doet de GGD. Zonder aankondiging
bezoekt een inspectrice van de GGD De Peutersoos op een moment dat de leidsters met de kinderen
aan het werk zijn. Tijdens dat moment worden diverse onderdelen beoordeeld: de pedagogische
aanpak, de ruimte waarin gewerkt wordt, klopt de ratio leidsters/kinderen, de hygiëne, enz. enz.
Aan het eind van het bezoek stelt de inspectrice nog een aantal vragen aan de leidsters en krijgt het
bestuur de opdracht een aantal documenten aan te leveren: het pedagogisch beleidsplan, de
meldcode kindermishandeling en seksueel misbruik, de diploma’s van de leidsters en de verklaringen
van goed gedrag, een lijst van kinderen die ingeschreven staan bij de Peutersoos, enz., enz. Enige
weken later ontvangen we dan een inspectierapport. In het rapport, op onze website te bekijken,
stonden twee kanttekeningen:
a. Het diploma van Beppie zou niet geldig zijn.
b. Het bestuur zou de meldcode kindermishandeling en seksueel misbruik te weinig onder de
aandacht van de leidsters brengen.
Het bestuur heeft natuurlijk direct op deze kanttekeningen gereageerd.
a. Was een blunder van de GGD. Het diploma van Beppie is natuurlijk geldig. Al jarenlang.
b. Achter in onze meldcode, op onze website te bekijken, staat duidelijk vermeld hoe de
meldcode onder de aandacht van de leidsters gebracht wordt. Het bestuur is het dus niet
eens met de kanttekening. Toch hebben we gemeend niets aan het toeval over te laten en
heeft de coördinator van Peutersoos en et Nabuut een soort snelcursus samengesteld en
gegeven.
Afgelopen heeft de inspectrice van de GGD onaangekondigd een nacontrole uitgevoerd. Zij was nu
zeer tevreden en heeft dat ook in een bijlage van haar inspectierapport aangegeven. Ook dat rapport
is op onze website te bekijken. Natuurlijk wisten wij dat alles al in orde was, maar het is toch wel
prettig dat dit in een inspectierapport vermeld wordt. Iedereen kan weer lekker aan het werk.
Het bestuur gaat nu de jaaropgaves voor de belastingdienst gereed maken. Zij zullen begin februari
verzonden worden.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut/De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Zijn er nog ouders/verzorgers die het leuk vinden om deel te nemen aan de activiteitencommissie?
De activiteitencommissie zorgt onder andere ieder jaar voor geslaagd zomerfeest en presentjes voor
het Sinterklaasfeest.

VAN DE REDACTIE
Wij vormen de nieuwe redactie van de Peutersoos nieuwsbrief en zouden ons graag aan jullie willen
voorstellen:
 Mijn naam is Tinka Ladan-Dekker en ben 32 jaar oud. Ik ben getrouwd met Reinier en
moeder van Thomas (3 jaar) en Anouk (1 jaar). Ik werk als tolk gebarentaal.
 Ik heet Mariette van den Bogaard-Braaf, ben 46, en getrouwd met Rob. Samen hebben we
twee heerlijke boefjes, Tiago (5) en Janaína (2). Ik werk als (e-)Learning & Development
specialist bij The Connexxion Academy. Daar houd ik me onder andere bezig met het
ontwikkelen van leermateriaal voor met name buschauffeurs.



Ik ben Cleo Brink-de Vries en 34 jaar oud. Ik ben getrouwd met Fabian en samen hebben wij
twee zoontjes Max (4) en Raf (2). Ik werk als specialistisch verpleegkundige op de afdeling
Verloskunde van het Zaans Medisch Centrum. Sommige van jullie kennen mij nog van een
half jaar geleden toen ik afscheid nam van de redactie, aangezien Max naar et Buut ging. Nu
neem ik graag weer het stokje van Priscilla en Harun over en wil hun graag bedanken voor
hun inzet!

Wij wensen jullie veel leesplezier toe en hopen dat jullie enthousiast leuke peuterpraatjes, nieuwtjes,
foto’s en activiteiten blijven mailen naar cleodevries@hotmail.com, tinkadekker@hotmail.com en/of
mbraaf@gmail.com.
Groetjes en tot schrijfs,
Tinka, Mariette en Cleo.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

18 februari 2017 t/m 26 februari 2017 (week 8)
22 april 2017 t/m 30 april 2017 (week 17)
22 juli 2017 t/m 3 september 2017 (week 30 t/m 35)
21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017 (week 43)
23 december 2017 t/m 7 januari 2018 (week 52 t/m 01)

PEUTERPRAATJES
Raf zeurt om nog een koekje en ik blijf volhouden dat hij aan één koekje genoeg heeft. Raf trekt zijn
shirt omhoog en wijst op zijn buik: “ik niet dik mama!”.

JARIGEN IN FEBRUARI
Hierperdepiep hoera! Wij wensen Veron en Emily
een hele fijne 3de verjaardag!

LIEDJE VAN DE MAAND
Tingeling (ene oortje)
Wie is daar? (andere oortje)
Deurtje open (ene oogje)
Deurtje dicht ( andere oogje)
Trappetje lopen ( neusje af)
Niet vergeten, voetjes vegen (langs “snor”)
Klop, klop binnen (mondje in)

LEUK ACTIVITEITEN IN
Zondag 12 februari om 13:30 is er een voorstelling van Peppa Pig in het Zaantheater. Leuk voor
kinderen vanaf 2 jaar. Kaarten zijn te verkrijgen vanaf 11,75 op www.zaantheater.nl

FOTO’S
Amber neemt afscheid van haar lieve juffies! Wij wensen haar
heel veel speel- en leerplezier bij juf Paula & juf Jenny!

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.

ALGEMENE INFORMATIE
NAAM

ADRES

TELEFOON

E-MAIL

LEIDSTERS
Beppie Wijdogen
Sandra de Boer
Wendy Koper
Amber Smit

Parkstraat 56
Tuinstraat 30
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Invaljuf

6158850
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deboer.mars@gmail.com
wendyschuit76@hotmail.com
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