
 

 

Februari 2019 

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij gevlogen! Met de kinderen hebben we 

gewerkt met thema kleding. We hebben gekeken naar verschillende kledingstukken, met 

verschillende kleuren en verschillende sluitingen. Ook hebben we geoefend met het aan- en uitdoen 

van bijvoorbeeld de sokken/schoenen en jas. 

Omdat er sneeuw lag hebben we een kort uitstapje gemaakt naar thema winter. Welke kleren horen 

er bij de winter? En wat heeft de sneeuwpop aan? Op het plein hebben we een sneeuwpop gemaakt 

en met elkaar sleetje gereden. Dolle pret! 

Ondertussen zijn we gestart met thema kunst. We hebben het veel over de verschillende kleuren, 
vormen en natuurlijk ontdekken we allerlei verschillende technieken met betrekking tot kunst.  
Verven, kleien, kleuren, plakken, rijgen…..  
 

Welkom 
De afgelopen maanden hebben we een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Tije, Jesse, 
Luke en Isa welkom op de peuterspeelgroep. We wensen jullie veel speel- en leerplezier.  
 

Nieuws van de oudercommissie 
De peuterspeelgroep heeft een oudercommissie. Zij vergaderen ongeveer 4 keer per jaar en denken 
mee over leuke activiteiten die we voor de kinderen organiseren.   
De oudercommissie bestaat momenteel uit: 

 Jochem ( vader van Melle) 

 Ieda ( moeder van Emma Jongsma) 
 

Jorrit ( vader van Vajèn) heeft afgelopen vergadering afscheid genomen van de OC aangezien Vajèn 

deze maand naar de basisschool gaat. Nogmaals bedankt voor je bijdrage in de OC. 

VACATURE: We zijn nog altijd opzoek naar nieuwe leden ( het liefst 2 à 3 leden). Dus heb je zin om 

mee te denken over belangrijke onderwerpen in de peuterspeelgroep en/of  mee te helpen bij het 

organiseren van feestelijke activiteiten. Meld je dan nu aan! Dit kan bij de huidige OC leden of bij 

Karin.  

 



 

 

 

Belangrijk voor alle ouders om te weten: 

 u kunt bij vragen, opmerkingen etc.  contact opnemen met de oudercommissie door OC-

leden bij haal- en brengmomenten persoonlijk aan te spreken.  U kunt ook mailen naar 

psgberendbotjeoc@gmail.com  

 u heeft altijd de mogelijkheid om agenda's en notulen in te zien ( map in de hal van de 

peuterspeelgroep) 

 u heeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij een vergadering, mits voorafgaand  gemeld is 

bij de voorzitter 

Volgende vergaderdatum: Woensdag 10 april  -  20:00uur Peuterspeelgroep Berend Botje 
 

Aanmelden jongere broertjes en zusjes 
De aanmeldingen voor nieuwe kinderen gebeuren in dorpen vaak op het laatste moment. Er is 
immers vaak nog wel plek vrij. Het zou fijn zijn als de nieuwe aanmeldingen al eerder bekend zijn, 
zodat de organisatie kan zien wat de verwachtingen ( in kind aantallen) zijn voor het komende 
schooljaar.  
 
Dus: zijn er jongere broertjes/zusjes of buurmeisjes/jongetjes in de leeftijd van 1-2 jaar, die in de 
toekomst de peuterspeelgroep gaan bezoeken? Meld ze vast aan! Zo komen de kinderen op de 
wachtlijst te staan en kan er een betere inschatting worden gemaakt voor komend schooljaar. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de peuterspeelgroep en op de website www.scala-welzijn.nl.  
 
 
 Afsluiting thema Kunst 
Zoals al eerder genoemd, zijn we bezig met thema Kunst. De kinderen worden echte kunstenaars en 
daarom zullen we aankomende week een echt museum inrichten, die aan het eind van het thema 
bezocht kan worden door ouders/ buren/ opa’s en oma’s / oppas etc. 
 
Het museum zal op woensdag 13 februari en donderdag 14 februari geopend zijn vanaf 11:30 uur    

(tot 12uur). De kleine kunstenaars kunnen dan hun eigen werkjes laten zien!  

 
Nationale voorleesdagen 
Voorlezen voor kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie,  ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 

hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen. Deze 

dagen hebben als doel het voorlezen van kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen.  

De Nationale voorleesdagen van 2019  vonden dit jaar plaats van 23 januari t/m 2 februari. 

Aankomende week komt hiervoor nog een medewerker van de bibliotheek langs om voor te lezen uit 

het prentenboek van het jaar; Een huis voor Harry. Ze neemt vaak naast het boek verschillende 

voorwerpen mee die het voorlezen van het boek aantrekkelijk en spannend maken. Zij zal komen 

voorlezen op woensdag 6 februari.  

 

http://www.scala-welzijn.nl/


 

 

 

 

Harry gaat liever niet naar buiten, binnen 

is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om 

tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar 

hij raakt de weg kwijt. Hij weet niet meer 

waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug 

naar huis? 

 

 Om kinderen voor te lezen is het leuk om regelmatig nieuwe boeken te lenen. Enkele ouders 

maken al gebruik van de boekentasjes die bij ons geleend kunnen worden.  Maakt u hier nog 

geen gebruik van en heeft u wel interesse? Geef het door aan één van de pedagogisch 

medewerkers.  

Meer leuke informatie over voorlezen bij kinderen kunt u vinden op: 

- www.boekstart.nl 

- www.bibliotheek.nl ( kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid) 

 

Bezoek Herbergier 
Het is al enige tijd geleden, maar binnenkort bezoeken we met de kinderen weer de Herbergier. Een 
oudereninstelling in Oldeberkoop, waar we tijdens een bezoek samen koffie/ranja drinken en 
gezamenlijk een leuke activiteit ( zingen, knutselen, voorlezen) doen. Een leuk uitje voor jong en oud! 
 

Het volgende bezoek zal plaatsvinden op donderdag 28 februari. Het zou fijn zijn wanneer er 1 ouder 

kan komen helpen (vanaf 10:15 uur). Vindt je het leuk om te helpen? We horen het graag. 

De kinderen hoeven op deze dag geen drinken en fruit mee te nemen. 

Luierbroekjes 
We zien dat steeds meer kinderen in de tas voor verschoning een luierbroekje hebben zitten. 

Aangezien we veel kinderen moeten verschonen vinden we het prettig om gebruik te maken van 

gewone luiers. Dat scheelt veel tijd voor uit- en aankleden van de kinderen.   

Indien uw zoon/dochter al verder is in het zindelijkheidproces en een enkele keer een natte luier 

heeft is dit geen enkel probleem. Anders willen we u vragen om een gewone luier in de tas te doen. 

Alvast bedankt. 

Praktische zaken op een rijtje 
Openingstijden: De peuterspeelgroep is geopend vanaf 8:30. U kunt uw dochter of zoon brengen 
tussen 8:30 en 8:45. Daarna starten wij met ons dagritme. De ochtend eindigt om 12.00 uur. Mocht u 
oudere broertjes of zusje van de basisschool moeten ophalen, dan kunt u uw peuter iets eerder 
ophalen. Wilt u dit dan even aan ons doorgeven? 
 

http://www.boekstart.nl/
http://www.bibliotheek.nl/


 

 

Halen: Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt dan gebruikelijk dit graag vooraf duidelijk  
aangeven bij de pedagogisch medewerker 
Namen:  Graag de tas, beker en bakje duidelijk voorzien van een naam. 
Verschoning: Wilt u voor de verschoning luiers (bij voorkeur geen luierbroekjes) en billendoekjes 
meegeven? Tijdens de zindelijkheidstraining ook graag een stel droge kleding.    
Foto's: Als u foto’s maakt op de peuterspeelgroep van uw kind, wilt u dan de ouders van de andere 
peuters die ook op de foto staan om toestemming vragen voordat u de foto’s op Facebook of  
anderszins openbaar maakt?  
Jarig:  Wanneer uw kind jarig is mag hij/zij trakteren. Wilt u dit overleggen met de pedagogisch 
medewerker? We hanteren hierbij een gezond traktatiebeleid. De pedagogisch medewerker vertelt 
hier graag meer over. 
Afmelden: Mocht uw peuter niet naar de peuterspeelgroep komen, bijvoorbeeld door ziekte, wilt u 
uw peuter dan afmelden op telefoonnummer 06-27328246 
 

Om te noteren in de agenda 

13 februari + 14-februari      11:30- 12:00  Mogelijkheid om kunstwerken van de 

kinderen te bekijken in ons museum op de peuterspeelgroep 

18 februari  t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

28 februari    Bezoek Herbergier ( geen eten en drinken mee) 

22 april     Pasen  

29 april  t/m 3 mei   Meivakantie  

Scala 

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u iets uitgebreider praten over 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. tvanderveen@scala-welzijn.nl 

 

Team Berend Botje   
Pedagogisch medewerkers: Barbara, Seia en Karin 
Vrijwilligers:   Lysbeth  
Oudercommissie:  Jochem en Ieda 
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