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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,
Het is lente!!!!! Heerlijk dat de zon weer meer schijnt en de kinderen lekker in de zandbak kunnen
spelen zonder dikke mutsen, sjaals en wanten.
Zoals jullie misschien gezien hebben, zijn we alweer bezig met de paas-knutsels. Dat staat weer heel
gezellig, en we zijn ook bezig "tuintjes" te plakken.
Natuurlijk hebben we zoals gewoonlijk een "paasbrunch" met de kinderen op 12 en 13 april. De
kinderen die op andere dagdelen komen, worden verdeeld over deze 2 dagen. Ze hoeven dan geen
fruit of koekje mee te nemen.
Als deze nieuwsbrief verstuurd wordt dan is de fotograaf al geweest, zoals jullie weten. En, we
hebben ons best gedaan heel leuk op de foto te staan.
Meestal duurt het een kleine 2 weken voor de foto’s klaar zijn. Het is de bedoeling dat je meteen
betaalt als je ze af wil nemen. Dat is voor de fotograaf een zekerheid dat ze niet gekopieerd worden
en hij dus niets verdient.
Op Et Buut zit elke maand de jeugdverpleegkundige. Ook ouders van de Peutersoos kunnen daar,
indien nodig, raad vragen. De jeugdverpleegkundige is op 5 april a.s. in het hoofdgebouw aanwezig
van 8:30 uur tot 9:30 uur.
Wij zijn met De Peutersoos nu ook lid geworden van de Bieb. Ook zijn we een overeenkomst
aangegaan met Boekstart. Dat betekent dat we worden geadviseerd over leuke kinderboeken, een
startpakket hebben gekregen en dat we 15 boeken per keer kunnen lenen voor 6 weken achtereen.
Dus jullie zien vast nieuwe boeken op tafel, een verrijking van ons assortiment.
Nog even een belangrijke datum... 24 juni vieren we weer ons jaarlijkse zomerfeest !!!! Zet het vast
in jullie agenda.

Verder rest ons iedereen gezellige Paasdagen te wensen en later in de maand een zonnige
meivakantie.
Met vriendelijk groet van Sandra, Wendy en Beppie
*************
Lieve kids-ouders en oppassers,
Na 5 of 6 jaar de vrijdag juf van de Peutersoos te zijn geweest, heb ik een nieuwe uitdaging
gevonden. Ik heb heel wat kinderen zien komen en gaan en heb altijd met veel plezier gewerkt met
jullie kinderen. Ik ga nu bij het Mennistenerf werken in de thuiszorg, de bejaarden helpen in het
huishouden. Heel wat anders maar zeer leuk.
Vrijdag 7 april is mijn laatste werkdag op de Peutersoos en die gaan we feestelijk afsluiten met de
kids.
Groetjes Wendy
*************
Samuel, Ike, Esin, Zehra, Nynke, Quin en Luna gaan de Peutersoos verlaten. Veel speel- en leerplezier
op de basisschool!
Koosje, Ensar, Milan, Russel, Noah en Lila, welkom en veel plezier op de Peutersoos!

VAN HET BESTUUR
Woensdagavond 8 maart zijn de leden van de ouderraad van De Peutersoos en die van de BSO et
Nabuut in vergadering bij elkaar gekomen. Doel van deze vergadering was om te onderzoeken of de
beide ouderraden in één ouderraad zouden kunnen overgaan.
De Peutersoos en de BSO et Nabuut zijn beide onderdelen van stichting et Nabuut. De ouders, die
gebruik maken van de aangeboden faciliteiten hebben in feite dezelfde belangen: men
vertegenwoordigt de ouders naar het bestuur van de stichting et Nabuut met als uitgangspunt het
zorgen voor kwalitatief goede opvang.
Daarnaast kan het samengaan voor meer stabiliteit zorgen. Kinderen blijven maar korte tijd op de
Peutersoos, gemiddeld anderhalf jaar. Dat zorgt ervoor dat ouders ook maar korte tijd in de
ouderraad kunnen plaatsnemen. Ouders mogen namelijk alleen in de ouderraad plaats nemen als
hun kind daadwerkelijk naar De Peutersoos gaat.
Lukt het om de ouderraden samen te voegen dan zou dit probleem voorbij kunnen zijn.
De eerste vergadering van beide ouderraden verliep in een zeer prettige sfeer. Er zijn heel concrete
afspraken gemaakt.
De volgende vergadering van de ouderraden met het bestuur van de stichting et Nabuut is op
dinsdag 13 juni. Voor die tijd komt de ouderraden onderling nog een keer bij elkaar om zich goed
voor te bereiden op deze vergadering.
Bij de leidsters vindt er vanaf 7 april een kleine wijziging plaats. Wendy heeft gekozen voor een
andere uitdaging en gaat De Peutersoos verlaten. Voor deze Nieuwsbrief heeft zij een stukje ter
afscheid geschreven. Sandra en ik hebben op woensdagavond 22 maart sollicitatiegesprekken
gevoerd. De gesprekken verliepen zeer positief en wij hebben besloten om twee nieuwe leidsters aan
te nemen. Het zijn bekenden bij de stichting et Nabuut, want zij werken al jarenlang bij de

buitenschoolse opvang. Het zijn Amber en Jamila. Beiden gaan vanaf 14 april op de vrijdagen samen
met Sandra aan het werk. Sandra zal beide leidsters wegwijs maken in de uitgangspunten van De
Peutersoos. Volgend schooljaar kunnen beiden nog een aantal specifieke opleidingen volgen en als
onze ruimte in de nieuwe school klaar is dan beschikt De Peutersoos over twee perfect voorbereide
en opgeleide leidsters.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE OUDERRAAD
In de bijdrage van het bestuur kun je meer lezen over de besproken mogelijke fusie tussen de
ouderraden van De Peutersoos en die van de BSO et Nabuut.
De volgende vergadering van de ouderraden met het bestuur van de stichting et Nabuut is op
dinsdag 13 juni. Wees van harte welkom op 13 juni vanaf 20:30 uur.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Op 28 maart jl. is onze activiteitencommissie weer bij elkaar gekomen voor het jaarlijkse zomerfeest.
Zet zaterdag 24 juni alvast in jullie agenda, want dit belooft weer een leuke gezellige dag te worden.
De voorbereidingen zijn nu al in volle gang. En we hopen natuurlijk op een geslaagde dag met mooi
weer.
We hebben mensen nodig om te helpen met de activiteiten deze dag, dus geef je graag op bij juf
Beppie of juf Sandra!
Nadere informatie over het zomerfeest volgt in de volgende nieuwsbrief.
De activiteitencommissie

VAN DE REDACTIE
Heb je leuke nieuwtjes, peuterpraatjes, foto’s of activiteiten dan kun je deze mailen naar
cleodevries@hotmail.com, tinkadekker@hotmail.com en/of mbraaf@gmail.com.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

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
Leuke uitspraken:
“Waar slapen de juffen”, vraagt David? “Slapen jullie niet onder de tafel dan, net als Hompeltje en
Pompetje?”
Samuel weet niet zo goed wie er naast hem zit in de kring, waarop Sandra zegt: “Wie is die mooie
dame naast je?” Waarop Samuel zegt: “Dat zie ik” ( mooie dame)
Sacha is "bek af" van het dansen en gaat even slapen op het autokleed.

JARIGEN IN APRIL
Deze maand hebben we weer een aantal jarigen:
Samuel, Ike, Tiago en Luna worden 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd en maak er een leuke dag van!

LIEDJES VAN DE MAAND
Krokusbolletje, kom maar uit je holletje.
Met je bloempjes paars en geel op een groene steel.
Lente is weer in het land, winter is nu aan de kant.
Alle kinderen zijn zo blij want het wordt gauw mei.
Lammetje lammetje kom toch eens over mijn dammetje
Lammetje lief lammetje klein, wil je wel mijn vriendje zijn

LEUKE ACTIVITEITEN IN APRIL
De Media Ukkie Dagen

In elk huishouden zijn beeldschermen aanwezig.
Jonge kinderen kunnen al swipen voordat ze kunnen
lopen. Peuters en kleuters verkennen zelf digitale
omgevingen en weten al snel de weg. De
mogelijkheden van media voor ukkies zijn eindeloos.

Om ouders en andere opvoeders wegwijs te maken in de digitale wereld voor jonge kinderen worden
de Media Ukkie Dagen georganiseerd. In 2017 is het thema 'Slim opgroeien met schermen'. De
campagne loopt van 31 maart t/m 7 april.
Meer informatie kun je vinden op de website van Media Ukkies:
https://www.mediaukkies.nl/campagne/

Fieperdepiep Festival

Op zondag 2 april vindt in het Zaantheater het Fieperdepiep Festival plaats, een vrolijke
theaterbelevenis voor peuters en kleuters.
Tijdens het Fieperdepiep Festival zijn er twee voorstellingen te zien: Pim & Pom (3+) van De Toren
van Geluid en Fiep Fiep Vogeltje (2+) van Judith Sleddens. Buiten staat de Fiepbus, een vrolijk
gedecoreerde dubbeldekker. De Fiepbus is een vrolijk gedecoreerde dubbeldekker die voor het
Zaantheater staat. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen op de benedenverdieping de wereld van Fiep
Westendorp ontdekken in een avontuurlijk doolhof. Op de bovenverdieping kunnen ze op de bankjes
plaatsnemen om daar spelletjes te doen, te knutselen en nog veel meer.

Brandweerman Sam

Ook in het Zaantheater deze maand: Brandweerman Sam redt het Circus (2+).
Deze keer komt het Circus naar Piekepolder. De Circusdirecteur heeft alles voorbereid en kijkt uit
naar een fantastische show, maar de ondeugende Norbert Puk weet als altijd de boel al snel in de
war te schoppen. Gelukkig staan Brandweerman Sam en zijn team altijd paraat

Kijk op de site van het Zaantheater voor meer informatie over de verschillende voorstellingen.

FOTO’S
Met z’n allen in de lift!

Lekker spelen in de zandbak!

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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ALLE PEUTERS VAN DE PEUTERSOOS
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