
 

 

Juli 2018 

Welkom en Afscheid 

In de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren lieten we altijd weten welke kinderen er naar de basisschool 
gingen en welke kinderen er nieuw starten op de peuterspeelgroep. Nu de wet op de persoonsgegevens is 
aangescherpt mogen wij kinderen niet meer bij naam noemen in de nieuwsbrief. Wij wensen de kinderen die 
na de zomervakantie naar de basisschool gaan heel veel succes. Er komen na de zomervakantie ook weer een 
aantal nieuwe kinderen spelen bij ons op Peuterpret. Fijn!! 

Oudercommissie 

De oudercommissie is weer compleet. Dilande, de moeder van Vilmar, heeft ook zitting genomen in de OC van 
Peuterpret. Inge de Ruiter, Nynke Oldersma en Gezina de Bruin maken ook deel uit van de OC van Peuterpret.   

Afscheid Juf Danielle 

Volgend schooljaar verandert er het een en ander in zowel de personele bezetting als de dagdelen die we open 
zijn. Juf Danielle  gaat op een locatie elders in Ooststellingwerf werken. Zij zal na de zomervakantie niet 
terugkeren bij ons. Jammer!! Wij wensen haar veel werkplezier op de nieuwe locatie. Ook sluiten we een 
dagdeel. De  kind aantallen lopen terug. We zijn daarom volgend jaar open op de maandag-, dinsdag-, 
woensdag en donderdagochtend.  

Vrijwilligers 

Al jaren hebben we een aantal trouwe vrijwilligers. Greetje Bosma, Afke Prins en Trijntje Douna zijn wekelijks 
een keer aanwezig  ter ondersteuning van ons op de peuterspeelgroep. We willen hen hartelijk danken voor 
hun inzet. Trijntje Douna komt volgend jaar op de donderdagochtend in plaats van op de vrijdagochtend.  

Laatste schoolweek 

In de laatste week voor de zomervakantie hebben we op de donderdag 19 juli en vrijdag 20 juli een 
springkussen op de peuterspeelgroep. De kinderen die niet op de donderdag of de vrijdag naar Peuterpret  
komen kunnen een van deze  twee dagen invoegen. We maken er twee feestelijke dagen van. Wilt u bij de 
pedagogisch medewerker aangeven welk dagdeel uw kind eventueel invoegt. Dit in verband met de kind 
aantallen.  

We wensen jullie allen een mooie zomervakantie en zien jullie graag terug in het nieuwe schooljaar.  
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