
 

 

 
 
FEBRUARI / MAART 2019. 
 
Allereerst willen we de nieuwe peuters van harte welkom heten op de peuterspeelgroep. We hopen 
dat jullie een fijne tijd mogen hebben.  
 

 
NATIONALE VOORLEESDAGEN. 

Wat een opkomst bij de activiteiten van de voorleesdagen. 
Op 30 januari naar de bibliotheek, waar Klaasje Herder de kinderen en ouders voorlas uit het 
boek: Een huis voor Harry. Ontzettend leuk dat er zoveel ouders aanwezig waren. 
Op 1 februari mocht u met uw kind naar de bibliotheek om samen gezellig een boekje te lezen.  
Het zat tjokvol in de bibliotheek. Wat een opkomst, geweldig. 
De leerlingen van groep 8 zijn nog langs geweest en hebben de peuters voorgelezen uit een zelf 
gekozen boek. Het was even wennen voor de peuters maar wel ontzettend leuk. 
We kunnen terug kijken op geslaagde dagen. 
 
 
OUDERCOMMISSIE NIEUWS. 

Beste ouders, 

Vanuit de oudercommissie zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest 
met brainstormen. 
Het idee ligt er om het plein van de peuters aan te pakken, met o.a. als doel 
meer schaduw te creëren, echter hebben we hier wel geld voor nodig. 
Om een start te maken willen we graag spullen verkopen op de kleding en 
speelgoedbeurs. Deze beurs zal plaats vinden op: zaterdag 6 april 2019 in de Enter te Haulerwijk. 
Voor de verkoop hebben we een mooie selectie gemaakt, een gedeelte hiervan zal door uw eigen 
peuter op een creatieve wijze versierd worden.  Van 18 t/m 29 maart kunt u de creaties van uw eigen 
kind op de peuterspeelgroep  bekijken en als u dat wilt alvast kopen.  Alles wat daarna nog over is 
wordt op de beurs verkocht.  
Graag willen we jullie uitnodigen om een kijkje te komen nemen bij deze gemaakte spullen met de 
hoop dat u een financieel steentje bij zou willen dragen door het product te kopen. 

 Groeten:  

Silvia, Akke en Aafke namens de oudercommissie  

 
 



 

De oudercommissie houdt een aantal vergaderingen per schooljaar. U als ouder(s) / verzorger(s) mag 
hierbij aanwezig zijn. U kunt dit van te voren aangeven bij één van de leden of bij juf Tryntsje. De 
datum voor de volgende vergadering wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief . 
In de hal van de peuterspeelgroep ligt een map van de oudercommissie die u in kunt kijken. 
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen rondom de peuterspeelgroep, kunt u terecht bij  
Akke v/d Veer, Silvia de Jong of Aafke Havinga. 
Ook kunt u een mail sturen naar: OCKwetternestscala@outlook.com. 
 
BOEKENTAS PROJECT. 
Ook dit jaar kunt u meedoen aan het gratis boekentasproject van de bibliotheek. U krijgt op de 
peuterspeelgroep een tasje met twee prentenboeken. Deze kunt u thuis een maand lezen en daarna 
weer ruilen op de peuterspeelgroep. Als reminder voor het ruilen: de eerste week van de nieuwe 
maand. Heeft u nog geen tasje mogen ontvangen: vraag gerust de juffen om een tasje. 
 

SCHOOLVAKANTIES. 
Pasen:    19 april  -  22 april 
Meivakantie:    29 april  -  3 mei 
Hemelvaartsweekend:  30 mei   -  31 mei 
Pinkstermaandag:  10 juni 
Zomervakantie:   15 juli  -  23 augustus 
 

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 even 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 liefste 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: 0516 - 438147.  

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

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets uitgebreider praten over de toetsgegevens 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.  

 
TEAM KWETTERNEST Juf Inge, juf Lisa, juf Tryntsje. 
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