
 

 
Het jaar 2019 is alweer een aantal weken oud en met de peuters zijn we druk aan 
spelen, knutselen en leren.  
Wij hopen dat iedereen een fijne en gezellige kerstvakantie heeft gehad en wensen 
iedereen een gelukkig, gezond en leerzaam 2019.  
 
 
Handig om te weten.  
Voor de nieuwe ouders alle “huisregels” even op een rijtje, voor de andere ouders 
handig om weer even te lezen.  
 
 

 Wilt u de naam van uw peuter op zijn/haar bakje, beker, jas, tas en eventuele 
laarzen zetten. 

 Een broekluier is erg makkelijk wanneer uw kind meegaat in de toiletronde, 
maar met verschonen moeten lange broek/maillot en schoenen uit. Dit kost 
veel tijd en is voor het kind niet altijd even prettig. Zou u ter verschoning een 
gewone luier mee willen geven? 

 Is uw peuter zindelijk dan is het prettig als uw peuter een setje kleren in de 
tas heeft voor eventuele ongelukjes. De peuter draagt het liefste eigen 
kleding. 

 ‘s Morgens en ’s middags eten en drinken we met de peuters. Uw peuter mag 
drinken mee zonder prik en in het bakje mag fruit, brood met hartig beleg of 
ontbijtkoek. We willen u vragen om het fruit zo mee te geven dat uw peuter dit 
direct op kan eten. 

 Onze voorkeur gaat uit naar een drinkbeker met draaidop. Wilt u er ook om 
denken om de beker niet helemaal vol te doen. 

 Mocht uw peuter niet naar de speelgroep komen, wilt u uw peuter dan 
telefonisch afmelden op telefoonnummer: 0516 512296 

 Wanneer uw peuter door iemand anders wordt opgehaald, wilt u dit dan 
doorgeven aan de juf. 

 De nieuwsbrieven en themabrieven worden allemaal digitaal verzonden. 
Helaas wil het nog weleens voorkomen dat de mail in de ongewenste mailbox 
terechtkomt. Ontzettend vervelend, omdat we iedereen graag zo goed 
mogelijk van alle informatie willen voorzien. Het is daarom goed om ook de 
ongewenste e-mails goed in de gaten te houden. Wanneer onze mail in de 
ongewenste mail terechtkomt kunt u de afzender vaak eenvoudig markeren 
als 'gewenst'.  



 

 

 
 

 Wilt u foto’s, gemaakt op de groep bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, niet 
openbaar maken op social media, tenzij er toestemming is gevraagd aan 
ouders van peuters die ook op de foto staan. 

 Als uw peuter 3.1 jaar is, wordt het voor het eerst door ons getoetst. Wij 
noemen het een spelletje. Peuters ervaren dit als een hele leuke activiteit. Na 
afloop worden de resultaten met u als ouder besproken. U ontvangt van de 
pm’er op dat moment een informatieformulier. Wanneer uw peuter 3.10 jaar is 
wordt deze toets nogmaals herhaalt met uw kind, hierin kunnen wij als pm’er 
en ook later op de basisschool de groei van uw kind zien. Ook deze 
resultaten worden met u als ouders besproken.  

 In de hal staat een koelkast. U kunt hier eten en drinken van uw peuter in 
zetten dat gekoeld bewaard moet blijven. 

 Bij Scala hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging moet 
schriftelijk ingediend worden bij de peuteradministratie van Stichting Scala. 
Peuters die vier jaar zijn geworden, worden automatisch uitgeschreven. 
administratie@scala-welzijn.nl 

 De basisscholen ontvangen graag bijtijds de aanmelding van nieuwe 
kinderen. U kunt uw kind al opgeven bij de door u gekozen basisschool als 
uw peuter drie jaar is. 

 
 
 
 
Koud weer. 
Nu het buiten weer kouder wordt, is het verstandig om uw kind een sjaal, muts en 
handschoenen mee te geven. Als het weer het toelaat proberen we ieder dagdeel 
buiten te spelen met de kinderen. Voor ons is het handig om geen 
vingerhandschoenen mee te nemen. Om 16 paar handjes in de vingertjes van een 
handschoen te wriemelen duurt erg lang 
 
 
 
 
Agenda.  
Voorjaarsvakantie:  16 februari 2019 t/m 24 februari 2019 
Paasmaandag:  22 April 2019 
Meivakantie:   27 april 2019 t/m 5 mei 2019 
Hemelvaartsweekend: 30 + 31 mei 2019 
Pinkstermaandag:  10 juni 2019 
Zomervakantie:  13 juni 2019 t/m 25 augustus 2019 
 
 
 
  



 

 

 
 
Nationale voorleesdagen. 
De voorleesdagen zijn dit jaar van 23 januari tot 2 februari.  
Het boek wat dit jaar centraal staat heet: 
  
              Een huis voor Harry 
 
In de bibliotheek worden er allerlei gezellige 
activiteiten georganiseerd. Voorlezen is 
belangrijk voor uw peuter, het helpt kinderen de 
wereld te ontdekken. Het plezier zit in de 
herhaling. Voorlezen is samen doen, een 
moment om gezellig plaatjes te kijken, geluiden 
te maken en zo spelenderwijs de woordenschat 
te vergroten. Kinderen die op jonge leeftijd 
kennis maken met boeken blijken later 
taalvaardiger te zijn. Al  luisterend naar een 
verhaaltje schiet kinderen soms opeens een 
eigen ervaring te binnen. Daar willen ze dan 
graag over vertellen. Dat is het leuke van 
voorlezen: het inspireert. Ook op de speelgroep 
lezen we regelmatig voor, bekijken we 
praatplaten en laten we de peuters zelf 
voorlezen vanuit hun eigen fantasie. 
 
 
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets uitgebreider praten over de toets gegevens 
van uw peuter dan kunt u dit altijd met de pedagogisch medewerker van de groep 
bespreken of neem contact op met Tineke van der Veen via de mail: 
tvanderveen@scala-welzijn.nl   
  
 
Team Nijntje 
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