
 

Februari 2019 
Allereerst willen we alle nieuwe peuters en hun ouders van harte welkom heten op de 
peuterspeelgroep. We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben. 
 
Bezoek Bibliotheek 
In de periode van 23 januari t/m 2 februari jl. waren er weer de Nationale Voorleesdagen. We zijn 
met de peuters naar de bibliotheek geweest. Daar werden de peuters voorgelezen uit het boekje 
“Harry zoekt een huis”, het themaboek van de Voorleesdagen. Er werd heel aandachtig geluisterd. 
Want… kan Harry zijn huis wel terugvinden? Harry is verdwaald, omdat hij tikkertje speelde met Vera 
de vlinder. Gelukkig komt het goed. Daarna mochten de peuters nog even in de boekenkisten kijken 
en vonden ze allemaal een boekje waaruit volop gelezen werd.  
 
Thema Noordpool/Zuidpool 
De afgelopen weken hebben we met de peuters vele avonturen beleefd. We zijn bij de Noordpool en 
de Zuidpool op bezoek geweest, hebben geleerd waar de Eskimo’s wonen. En welke dieren leven er 
eigenlijk op de Noordpool en Zuidpool. Met het kleine ijsbeertje zijn we op zoek gegaan naar die 
dieren. We hebben een sneeuwballengevecht gehouden en er zijn mooie knutselwerkjes gemaakt.  
 
Verzoekjes 
Voor de nieuwe ouders alle ‘huisregels’ even op een rijtje, voor de andere ouders fijn om weer even 
te lezen. 

- Wilt u de naam van uw peuter op zijn/haar bakje, beker, jas, tas en in 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 prettig. Zou u ter verschoning een gewone luier willen meegeven? 

- 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 liefst eigen kleding. 

- Zowel ’s morgens als ’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 de beker 
niet helemaal vol te doen? 

- Mocht uw peuter niet naar de speelgroep komen, wilt u uw peuter dan telefonisch afmelden 
op telefoonnummer: 06-50899152 

- Wanneer uw peuter door iemand anders wordt opgehaald, wilt u dit dan doorgeven aan één 
van de pedagogisch medewerkers? 
 

 
 



 

 
 

Schoolvakanties 
Voorjaarsvakantie:   18 februari  - 22 februari 2019 
Pasen:     19 april  - 22 april 2019 
Meivakantie:    29 april - 3 mei 2019 
Hemelvaartsweekend :  30 mei  - 31 mei 2019 
Pinkstermaandag:   10 juni 2019 
Zomervakantie:   15 juli  - 23 augustus 2019 
 
Jarig op de peuterspeelgroep 
De verjaardag is een belangrijke dag voor de peuters en hun ouders. Op de peuterspeelgroep mag 
de peuter zijn/haar verjaardag vieren! 

- De pedagogisch medewerker maakt een mooie hoed voor de peuter. 
- De kinderen en de pedagogisch medewerker zingen voor de jarige peuter. 
- De peuter mag trakteren op bijvoorbeeld fruit, rozijntjes, kaas, worst. Geen snoep! De 

traktatie wordt in de kring opgegeten en moet dus niet te groot zijn, zodat de peuters hun 
meegebrachte fruit ook kunnen opeten. 

- Als ouder/verzorger mag u bij het feestmoment aanwezig zijn. Dit kunt u met de 
pedagogisch medewerker bespreken. 

Het is NIET de bedoeling dat er cadeautjes worden uitgedeeld door de jarige. Soms gebeurt dit 
toch. De cadeautjes worden dan weer meegegeven aan de jarige peuter. 
 
Project IKC Wolderwijs Rikkingahof 
De kleuters van de Toekan, de kinderen van Villa Sprankel en de peuters van peuterspeelgroep de 
Krullevaar brengen om de beurt een bezoek aan de bewoners van Rikkingahof. Hier is een afdeling 
met dementerende bejaarden. Ze beschikken over een tweetal huiskamers. In een huiskamer 
kunnen wij een spel of creativiteit doen, voorlezen en liedjes zingen. De begeleiding van de peuters 
wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van de speelgroep en de activiteitenbegeleiders 
van Rikkingahof zijn aanwezig om de bewoners te begeleiden. 
Wij bezoeken de opa’s en oma’s 1 x per maand op vrijdagmorgen.  De ouders van de peuters die op 
vrijdagmorgen naar de speelgroep gaan hebben hier een toestemmingsformulier voor getekend. 
Mocht u het toestemmingsformulier nog niet ingeleverd hebben, wilt u dit dan zo snel mogelijk 
doen.  
 
Oproep 
Wie kan ons helpen aan  lange jongensbroeken in de maten 98/104/110? 
 
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, coördinator peuterspeelgroepen via de mail: tvanderveen@scala-welzijn.nl 
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