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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 en verzorgers,
Mijn naam is Sarah Hoorn. Ik loop vanaf september 2017 stage bij de Peutersoos en et Nabuut. Dat
vind ik heel erg leuk en ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik ben mij aan het omscholen en volg de
opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang. Sommigen van jullie kennen mij al, want ik heb
ook een dochter op et Buut zitten. Samen met mijn dochter en vriend woon ik in het prachtige dorp
Westzaan.
Groetjes,
Sarah Hoorn

Beste ouders en verzorgers,
Wij zijn afgelopen maandag begonnen met de opleiding VVE, Voor en Vroegschoolse Educatie.
Hiervoor hebben wij foto's en/of videomateriaal nodig voor onze portfolio. De foto's en/of
videomateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor leerdoeleinden. Mocht u niet willen dat wij de foto's
gebruiken kunt u dat aan ons doorgeven. De ouders die het al reeds hebben aangegeven dat ze dit
niet willen hoeven niet te reageren.
Alvast bedankt,
Jamila en Amber

VAN HET BESTUUR
Enige weken geleden hebben de leidsters na een lange zomervakantie alle kinderen mogen
verwelkomen. Spannend voor de nieuwe kinderen en reeds een beetje gewoon voor de kinderen die
voor de zomervakantie al naar De Peutersoos gingen.
Iedereen heeft er weer zin in om er een fantastisch jaar van te maken.
De leidsters zullen, zoals gewoonlijk, hun uiterste best doen om de kinderen op een heel prettige
manier te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar ‘groter’ worden.

De ouderraad is op dinsdag 26 september al weer bij elkaar om samen met de ouderraad van et
Nabuut en het bestuur de belangen van de ouders en kinderen te behartigen. Een van de
onderwerpen van die bijeenkomst was de verhoging van het uurtarief voor zowel de Peutersoos, de
buitenschoolse opvang et Nabuut en de Brede schoolworkshops naar 7, -- euro per uur.
Op advies van de Belastingdienst gaat dit met ingang van 1 januari 2018 in. De Belastingdienst geeft
dit advies omdat ouders de kinderopvangtoelage per kalenderjaar aanvragen en niet per ‘school’
jaar. Wijzigingen midden in een kalenderjaar zorgen, volgens de Belastingdienst, vaak voor onnodige
problemen. Aan een verhoging van het uurtarief was niet te ontkomen. In anderhalf jaar zijn er vier
loonrondes voor het personeel geweest en zijn de overige uitgaven niet geïndexeerd. Daarnaast
zorgt de aangenomen wet ‘Kwaliteit Kinderopvang’ per 1 januari 2018 voor veel extra taken, die wel
gefinancierd moeten worden. Alle ouders ontvangen hierover nog een uitgebreide toelichting.
Een jaar geleden schreef ik dat onze nieuwbouw snel zou beginnen. Dat is helaas voor de zoveelste
keer weer eens uitgesteld. De Raad van State keurde alle verleende vergunning af. In de maand
oktober komt er een nieuwe kans. De Gemeente Zaanstad zal de omgevingsvergunning opnieuw
verlenen. Als het goed is, zijn alle bezwaren, die tegen het verlenen van deze vergunning aangevoerd
zouden kunnen worden, het afgelopen jaar weggenomen en zal de bouw echt kunnen beginnen.
Daarop voortbordurend heeft het bestuur nu al maatregelen genomen om bij de oplevering te
kunnen starten met meerdere groepen. Twee pedagogisch medewerkers van De Peutersoos, Jamila
en Amber, zijn begonnen met een opleiding tot VVE-specialist. Sarah Hoorn volgt een opleiding tot
pedagogisch medewerker en loopt op dit moment op maandag, dinsdag en donderdag stage bij De
Peutersoos. Zij zal haar studie versneld afronden en vervolgens in dienst treden bij De Peutersoos.
Op het moment dat wij de nieuwbouw kunnen betrekken, beschikken wij over voldoende zeer goed
opgeleide pedagogisch medewerkers.
Tot slot nog één ‘spannende’ opmerking. ‘Spannend’ voor onze Beppie van Berkel. Zij zal aan het
eind van dit ‘school’ jaar, na haar jarenlange inzet voor De Peutersoos, met pensioen gaan.
Dat afscheid duurt gelukkig nog een heel lang jaar.
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE REDACTIE
Beste ouders en verzorgers,
Elke maand proberen wij een leuke, informatieve nieuwsbrief te versturen boordevol leuke
peuteractiviteiten en grappige opmerkingen van onze kleintjes. Daar hebben wij ook jullie hulp bij
nodig. Maakt jouw peuter een grappige opmerking, weet jij een leuke activiteit in de omgeving, is er
nieuwtje die je wilt delen of heb je een leuke foto die je met ons wilt delen, mail dit dan naar
cleodevries@hotmail.com. Alvast bedankt!
Groetjes,
Tinka, Mariette en Cleo.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie

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 zingt een liedje over een clown, een ballon en een circusdirecteur, alleen noemt hij de
circusdirecteur: “circus dikke deur”.

JARIGEN IN OKTOBER
Finn viert zijn derde verjaardag deze maand.
Jane en Flo vieren hun vierde verjaardag deze maand en
zullen naar de basisschool gaan.
Wij wensen de kinderen en hun familie een hele fijne verjaardag!

LIEDJE VAN DE MAAND
Op een grote paddestoel,
Rood met witte stippen,
Zat kabouter Spillebeen,
Heen en weer te wippen.
Krak, zei toen de paddestoel,
Met een diepe zucht,
Allebei de beentjes,
Hoepla in de lucht!
Maar kabouter Spillebeen
Ging toch door met wippen.
Op die grote paddestoel,
Rood met witte stippen.
Daar kwam Vader Langbaard aan
En die zei toen luid:
"Moet dat stoeltje ook kapot?
Spillebeen, schei uit!"

LEUK ACTIVITEITEN IN
Sprookjestuin - In de herfstvakantie (zondag 22 oktober – vrijdag 27 oktober) wordt de Heemtuin te
Zaandam (Burgemeester ‘t Veldtpark) weer omgetoverd in een sprookjestuin. Wie wil mag meevaren
met het bootje van de Heen- en Weerwolf uit Pluk van de Petteflet. Ergens in de tuin zit de kip met

de gouden eieren, door het bos loopt natuurlijk Roodkapje en als je goed kijkt moet ook Klein
Duimpje zijn te vinden. Elke dag is er een vriendelijke voorleesheks en de theetuin en het
kaboutercafé zijn ook open. De Heemtuin is op die dagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Kinderen betalen € 4,- Dat is inclusief speurtocht, limonade en iets lekkers. Volwassenen hebben
gratis toegang. Alleen de ingang bij het pleintje naast de grote vijver is deze dagen geopend.

FOTO’S

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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