
 

 

Afscheid en Welkom 

In de zomervakantie zijn er nog een aantal kinderen vier jaar geworden. Zij zijn het nieuwe schooljaar 

gestart op basisschool de Twirrewyn. Gelukkig zijn er ook weer een aantal nieuwe kinderen gestart 

bij ons in de groep. We hopen de komende periode nog veel meer nieuwe kinderen te mogen 

verwelkomen. De groepen zijn momenteel wat kleiner dan we gewend zijn in Donkerbroek. 

Oudercommissie 

Voor elke peuterspeellocatie van Scala is een oudercommissie ingesteld, zo ook op Peuterpret. De 
oudercommissie organiseert en biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en de 
laatste schooldag. Daarnaast krijgt de OC de gelegenheid om advies te geven over 
beleidsonderwerpen, maar mag een oudercommissie ook ongevraagd advies geven. De 
oudercommissie vergadert minimaal 3x per jaar. De agenda van deze vergaderingen kunt u 
terugvinden op het bord in de hal. Ook als niet OC-lid kunt u aanwezig zijn bij de OC vergadering. Wel 
graag even van te voren aanmelden bij de voorzitter. De notulen liggen ter inzage op de 
peuterspeelgroep.  
De eerstvolgende vergadering  van de OC is op woensdag 14 november. Ook is er nog  een overleg 
gepland op dinsdag 2 april 2019.  
 
Centrale Oudercommissie Peuterspeelgroepen (COP) 
 
Twee a drie keer per schooljaar wordt er een COP vergadering gehouden. Bij deze vergadering zijn 2 
OC  leden per locatie aanwezig en de leidinggevende en coördinator van de peuterspeelgroepen, 
Mariette Bakker en Tineke van der Veen. Tijdens deze vergaderingen worden OC leden op de hoogte 
gebracht over inhoudelijke en/of beleidszaken van  de peuterspeelgroepen. 
 
 
Verzoek 
 

 Wilt u de naam van uw peuter zetten op de rugtas en op de  jas 

 Wilt u in de rugtas van uw peuter verschoning doen, schone luier geen luierbroekjes s.v.p. , 
billendoekjes en wanneer uw peuter bezig is zindelijk te worden, graag schone kleding. 

 
 
 
 
 
 



 

Kinderboekenweek 

Woensdag 3 Oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar vriendschap. Een mooi thema 

waar wij deze week ook extra aandacht aan besteden. We zijn begonnen met het maken van een 

vriendschapsslinger en lezen voor uit Kikker van Max Velthuis. Kikker sluit vriendschap met beer. Het 

verhaal spreekt veel peuters aan. We zingen in de kring het liedje; we maken een kringetje van 

jongens en van meisjes. We besteden deze week nog meer aandacht aan het voorlezen dan we 

anders al doen , de peuters genieten echt van de momenten dat we voorlezen.  

Ouderavond 

Op maandag 29 Oktober is er een ouderavond gepland. Deze ouderavond is georganiseerd in 

samenwerking met basisschool de Twirrewyn en gaat over taal en taalontwikkeling bij peuter en 

kleuter. Ook wordt er informatie verstrekt over wat een taalontwikkelingsstoornis is en waaraan je 

een taalontwikkelingsstoornis ( TOS) bij een peuter of kleuter eventueel zou kunnen herkennen.  De 

avond begint om half acht en het streven is de avond af te sluiten om half tien. Gastsprekers deze 

avond zijn een logopedist, een medewerker van Opstapje en een medewerker van de Taaltrein. Wij 

nodigen u van harte uit voor deze avond! 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 16 oktober en woensdag 17 oktober komt de schoolfotograaf bij Peuterpret. De fotograaf 

komt in de groep foto`s maken tijdens het spelen. U krijgt nadien een inlogcode en kunt de foto`s van 

uw kind online bekijken en eventueel bestellen.  

Vakantie 2018-2019 

Herfstvakantie   20 oktober tot en met 28 oktober 2018 

Kerstvakantie    22 december 2018  tot en met 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie   16 februari tot en met 23 februari 2019 

 

 

 

Team peuterpret 

Jolien Hagens en Esther Zaagmans 

 


