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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 het knutselen van de warme mutsen en wanten, gaan we alweer rustig aan naar de lente. De
kinderen hebben prachtige sneeuwklokjes en krokusjes geverfd en geplakt. Wat ziet dat er gezellig
uit!
Wat natuurlijk ook supergezellig is, is de schoolfotograaf! Op 7 en 8 Maart komt onze immer vrolijke
fotograaf weer langs om mooie foto’s te maken van jullie kinderen en natuurlijk voor de groepsfoto.
De kinderen die op een andere dag op De Peutersoos komen, zijn ingedeeld; graag wel half 10
aanwezig zijn!
Deze maand gaan er ook weer peuters naar de basisschool: wij wensen Rob en Luna een hele fijne
tijd op de basisschool!
En, deze maand komen er ook weer twee gezellige peuters bij: Fiona en Jax, welkom op De
Peutersoos!
Wij hadden de vraag gekregen over hoe en wat qua traktatie als uw kind jarig is. Als je jarig bent,
maken wij er een mooi feestje van op de speelzaal met een mooie hoed, versierde stoel en gaan wij
met z’n allen zingen voor de jarige job! Trakteren hoort er natuurlijk ook bij als je jarig bent. Wel
zouden wij het liefst gezonde traktaties willen zien. Geen inspiratie? Geen probleem, wij hebben op
De Peutersoos een inspiratie boek voor lekkere, gezonde traktaties!
Dan nog een kleine mededeling: op de oprit mag niet worden gefietst en al helemaal niet op het
schoolplein, dit is in verband met de veiligheid van al onze kinderen!
Groetjes van de juffies.

VAN HET BESTUUR
Afgelopen maandag ben ik, samen met Lennart, naar een bijeenkomst van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in Alkmaar geweest. Daar werden wij geïnformeerd over het
veranderende toezicht van de GGD op de Kinderopvang, naar aanleiding van de invoering van de wet
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
Nu zal iedereen het in Nederland erover eens zijn dat Kinderopvang van goede kwaliteit en vooral
veilig moet zijn. Toch heb ik af en toe het gevoel dat we op een aantal punten in de regelgeving aan
het doorslaan zijn. Ik zal een voorbeeld geven aan de hand van het Personenregister.
Personenregister – 1 maart 2018
Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang,
zich vanaf 1 maart 2018 met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet inschrijven. Iedereen die is
ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks
wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens in het
Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan. Bijvoorbeeld doordat iemand een
overtreding of misdrijf heeft begaan of hiervan wordt verdacht (er is een proces-verbaal opgemaakt).
Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige
omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau.
Op zich een prima maatregel. We weten zo precies wie er ‘structureel’ in de Kinderopvang aanwezig
is en gaat zo iemand de fout in dan kunnen er direct maatregelen genomen worden.
Natuurlijk registreren alle medewerkers en bestuursleden van De Peutersoos zich direct.
Maar nu komt het: Wat betekent ‘structureel’ in deze regelgeving?
Als hulpmiddel bij het duiden van het begrip structureel krijgen wij de volgende richtlijn:
‘Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.’
Voorbeelden:
- Op een kindercentrum komt een tuinman tweemaal per jaar de heg snoeien. Deze tuinman
hoeft zich niet in te schrijven in het register. Hij is minder dan eenmaal per drie maanden
aanwezig en valt daardoor niet onder de noemer ‘structureel’.
- Komt dezelfde tuinman eens per drie maanden voor twee uur de tuin onderhouden dan dient
de tuinman zich wel in te schrijven in het register. Doordat hij minimaal eenmaal per drie
maanden meer dan een half uur aanwezig is, valt hij wel onder de noemer ‘structureel’.
De medewerkers van De Peutersoos en et Nabuut hebben de wettelijke plicht om een VOG (en
inschrijving in het PRK) te verlangen van een ieder die ‘structureel’ aanwezig is in de kinderopvang en
dit is slechts een klein onderdeel bij het bieden van veilige en verantwoorde kinderopvang.
De GGD heeft van de Gemeente Zaanstad de taak gekregen om te beoordelen of De Peutersoos en et
Nabuut voldoen aan deze wettelijke plicht.
Maar of dit nu de juiste manier is…………
Eric Hoorn
Voorzitter et Nabuut / De Peutersoos
Email: voorzitter@etnabuut.nl

VAN DE REDACTIE
Beste ouders en verzorgers,
Elke maand versturen wij een leuke, informatieve nieuwsbrief boordevol gezellige 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 voor de volgende nieuwsbrief
naar Cleo (cleodevries@hotmail.com).
Alvast bedankt!
* Mocht je het ook leuk vinden om aan de redactie van de nieuwsbrief deel te nemen, laat het ons of
de juffen weten want aan het eind van dit schooljaar komen er twee plekken vrij!
Groetjes,
Mariette, Cleo en Tinka.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

24 februari 2018 t/m 4 maart 2018 (week 9)
27 april 2018 t/m 13 mei 2018 (week 18 en 19)
21 juli 2018 t/m 2 september 2018 (week 30 t/m 35)

PEUTERPRAATJES
Koosje: Ik heb een zere rug, juf.
Beppie: Hoe komt dat, Koosje?
Koosje: Door de (zachte) appel, juf!
Lotte heeft bloed laten prikken.
Juf Sandra vraagt: Zal ik er een kusje op geven?
Zegt Lotte: Nee hoor, hoeft niet meer, de dokter heeft er al een pleister op gedaan!
Na het voorlezen van het boekje ‘Mama gaat werken’ wordt er gevraagd aan de kinderen:
Wat willen jullie later worden?
Waarop Koosje antwoord: Ik wil wel een brandweerman worden.
Simon denkt na en zegt: Ik wil auto worden!

JARIGEN IN MAART
Deze maand worden Rob en Luna 4 jaar.
Een heel fijne verjaardag en veel plezier op de basisschool!!

LIEDJE VAN DE MAAND
Krokusbolletje,
kom maar uit je bolletje.
Met je bloempjes paars en geel
op een dunne steel.
Lente is weer in het land,
Winter is weer aan de kant.
Alle kinderen zijn zo blij,
want het voorjaar is nabij.

LEUKE ACTIVITEITEN IN MAART
Deze maand is er weer volop te beleven!
In het Zaantheater is er deze maand een aantal leuke voorstellingen voor de kinderen.
4 maart: Buurman en Buurman – A Je To!

11 maart: Het Grote Avonturenfestival
Tijdens het Grote Avonturenfestival valt er in alle hoeken en gaten van het theater iets te beleven.
Je kunt gratis binnenlopen en meedoen aan allerlei workshops: toneelspelen, dansen, knutselen,
trommelen, er is te veel om op te noemen. En er zijn ook verschillende voorstellingen te zien voor
een klein bedrag.

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

18 maart: Poppenvoorstelling “Vooruit met de geit” (2+)
In de Vermaning in Wormerveer (Zaanweg 57) wordt op zondag 18 maart deze theatervoorstelling
van Stichting Potitco uitgevoerd. Aanvang is om 11.00 uur.
Meer informatie over de voorstellingen van Potitco vind je op
hun site: http://www.potitco.nl

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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ALLE PEUTERS VAN DE PEUTERSOOS
VOORNAAM
Rob
Luna
Nova
Charlotte
Lucas
Ensar
Raf
Janaina
Maysa
Isavella
Ecrin
Simon
Finn
Aruna
Olivia
Doris
Noah
Koosje
Atilla
Shaquille
Vera
Esmeralda
Lizzy
Jax
David
Russell
Anouk
Floor
Nola
Joëlla
Tem
Rasmus
Wim
Sam
Ethan
Daan
Thomas
Maryam
Jacky
Siem
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Goemans
Visser
Cour
Bramer
Barendse
Gögebakan
Brink
Bogaard
Bos
Veen
Yumusak
Knaap
Wilcke
Lotti
Vogel
Droogsma
Visser
Geernaert
Üstündag
Willems
Groot
Martinez
Cloo
Harlingen
IJskes
Schmidt
Ladan
Fris
Kloe
Prooyen
Ostendorf
Simanjuntak
Duizendstra
Neefjes
Stam
Boer
Droste
Lahrech
Donker
Abbring

GEBOORTEDATUM
07 Maart 2014
07 Maart 2014
21 April 2014
31 Mei 2014
06 Juni 2014
16 Juli 2014
17 Juli 2014
20 Juli 2014
22 Juli 2014
15 September 2014
15 September 2014
03 Oktober 2014
06 Oktober 2014
20 Oktober 2014
08 November 2014
11 November 2014
28 November 2014
01 December 2014
05 December 2014
09 Januari 2015
23 Januari 2015
19 Februari 2015
22 Februari 2015
24 Februari 2015
06 Maart 2015
12 Maart 2015
05 April 2015
13 April 2015
11 Mei 2015
18 Mei 2015
26 Mei 2015
31 Mei 2015
19 Juni 2015
20 Juni 2015
28 Juni 2015
27 Juli 2015
06 Oktober 2015
21 Oktober 2015
21 Oktober 2015
10 November 2015

