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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 week vakantie is de Peutersoos weer begonnen. Ondanks het koude weer, een gezellige,
warme Peutersoos.
We zijn druk aan het knutselen voor de allerliefste moeders, maar verder verklappen we niets.
Een belangrijke datum is 24 juni. Zet hem vast, want dan is er een gezellig zomerfeest voor de
kinderen en hun ouders. Wel vragen wij wat extra hulp om deze dag tot een succes te kunnen
maken. Binnenkort komt er in de gang van de Peutersoos een intekenlijst te hangen. Wanneer je wat
meer wilt weten vraag het dan aan juffen.
Voor de vakantie zijn er wat kinderen naar de basisschool gegaan waardoor wij Maysa en Doris
welkom mogen heten op de Peutersoos.
Met vriendelijke groet,
Beppie, Amber, Jamila en Sandra.

JUF AMBER
Hoi ouders en verzorgers,
Ik zal mij even aan jullie voorstellen want ik kom gezellig naast Sandra op de vrijdag werken.
Mijn naam is Amber Paans, 36 jaar oud en moeder van twee dochters, Freya van 9 jaar en Rhune van
8 jaar oud. Veel kennen mij misschien al omdat ik al heel wat jaartjes vaste invaller ben en mij graag
laat omtoveren door de kinderen als Piet. Tevens werk ik voor et Nabuut, de naschoolse opvang van
et Buut en geef ik diverse cursussen aan kinderen in de vorm van handarbeid.
Ruim 8 jaar geleden kwam ik mijn oudste dochter inschrijven op de Peutersoos. De sfeer was erg
goed, de kinderen hadden direct aansluiting en voelde zich thuis. Ook namen zij geregeld met trots

een zelfgemaakt kunstwerkje mee naar huis en kwamen ze met prachtige verhalen zoals dat er in
Zaandam een bananenboom groeit! Ook ben ik twee jaar voorzitster geweest van de
activiteitencommissie bij de Peutersoos en organiseerde wij de gezellige voorjaarsmarkt, jantje beton
en natuurlijk Sinterklaas. Omdat ik weet hoe leuk mijn kinderen het altijd hebben gehad op de
peutersoos en heel veel hebben geleerd, hoop ik daar ook een steentje aan bij te kunnen dragen!

JUF JAMILA
Hoi allemaal,
Een aantal ouders en kinderen heb ik al ontmoet en de rest zal mij vast hebben gezien op de
groepsfoto. Daarom zal ik mijzelf via deze weg even voorstellen.
Mijn naam is Jamila Amallah en ben sinds kort aan het werk op de Peutersoos. Ik ben moeder van
drie kinderen waarvan de jongste ondertussen alweer bijna negentien wordt. Sinds 2010 ben ik
werkzaam in de kinderopvang. Eerst als groepsleidster op een verticale groep bij Tinteltuin en sinds
2013 op de naschoolse opvang et Nabuut. Het werken met kinderen doe ik met veel liefde en plezier.
Tot snel op de Peutersoos!

VAN HET BESTUUR
De belastingdienst voert af en toe steekproeven uit onder ouders om te onderzoeken of de
kinderopvangtoelage over 2016 op correcte wijze is toegekend. Dat doet de belastingdienst bij
ouders in heel Nederland, dus ook bij ouders die gebruik maken van de faciliteiten van De
Peutersoos. Controleert de belastingdienst de correctheid van uw toelage? Neem dan even contact
met mij op. Ik kan u dan helpen bij het verzamelen van de juiste papieren: De Jaaropgave, het
inschrijfformulier, een opgave van aanwezigheid, betaalbewijzen en een overeenkomst met De
Peutersoos.
Vanmorgen, dinsdag 2 mei, heeft het bestuur van et Nabuut overlegt met de directie van et Buut.
Het thema van het overleg was om de samenwerking tussen De Peutersoos en et Buut zodanig in te
richten, dat de overgang van de peuters naar de school zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Er zijn mooie
afspraken gemaakt en het is aan het bestuur om er voor te zorgen dat de afspraken ook worden
nagekomen. Over een tijd vindt eenzelfde overleg met de directie van De Westerkim plaats. Et Buut
en De Westerkim zijn de scholen waar De Peutersoos mee samenwerkt.
Vanavond vergaderen de ouderraden van De Peutersoos en die van de BSO et Nabuut met elkaar. Zij
bereiden samen een vergadering voor, die op dinsdag 13 juni met het bestuur van de Stichting et
Nabuut zal plaatsvinden. Het is een nu al prachtige samenwerking, die ontstaan is na de gezamenlijke
vergadering van 8 maart. Een fantastische bijeenkomt met zeer positieve ouderraadsleden.
Er is volop actie bij De Peutersoos!
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE REDACTIE
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Vanwege de vakantie is de
nieuwsbrief ook een paar dagen later dan gepland was verstuurd, maar dat mag de leespret niet
drukken. Helaas kunnen wij geen foto’s toevoegen aan deze nieuwsbrief. De tablet van de
Peutersoos, waar de foto’s op staan, is defect en wordt op dit moment gerepareerd.
Mochten jullie zelf leuke foto’s, nieuwtjes, peuterpraatjes of activiteiten hebben stuur ze vooral naar
ons door. Voor de komende nieuwsbrief kan dit naar tinkadekker@hotmail.com
Let op ouders: aanstaande vrijdag 5 mei zijn de schoolkinderen van Et Buut vrij, maar de Peutersoos
is gewoon open!

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017
Hemelvaart
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

25 en 26 mei vrij
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
Phileine ziet een meisje op skeelers voorbij gaan. Ze zegt: ‘kijk, dat is een schoen van draaien!'

JARIGEN IN MEI
Hieperdepiep hoera! Bram en Charlotte worden deze maand 3 jaar.
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

LIEDJE VAN DE MAAND
In iedere kleine appel,
daar lijkt het wel een huis,
want daarin zijn vijf kamertjes,
net als bij mamma thuis.
In die kamer wonen pitjes
en die zijn zo zwart en klein,
die liggen daar te dromen
Van licht en zonneschijn.

LEUK ACTIVITEITEN IN MEI
Zondag 14 mei 2017 tussen 11:00 en 16:00 is het Schapenscheerfeest bij kinderboederij Darwinpark
(de Weer 31, 1504 AH Zaandam). 150 schapen worden er geschoren en er zijn verschillende
activiteiten voor kinderen zoals springkussen, broodje bakken, klompje schilderen, stormbaan en
melken van de limonade-koe. Daarnaast is er onder andere een pannenkoekenkraam voor de lekkere
trek.

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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