
 

 

Welkom en Afscheid 

De afgelopen periode zijn er relatief veel kinderen vier jaar geworden. Zij hebben daarom afscheid 

genomen van Peuterpret. Wij wensen hen een fijne schooltijd toe op basisschool de Twirrewyn. 

Gelukkig verliezen we deze kinderen niet helemaal uit het oog. We komen ze nog regelmatig tegen in 

de gang of op het schoolplein, waar we soms ook samen spelen. Er zijn ook nieuwe kinderen gestart. 

Hen heten we van harte welkom, samen gaan we er een leuke en leerzame tijd van maken. 

 

Personele bezetting 

Na de kerstvakantie zijn we op maandag en woensdagochtend gestart met één pedagogisch 

medewerker en één vrijwilliger op de groep. Deze groepen zijn te klein om met twee pedagogisch 

medewerkers te draaien. Er is voor de maandagmorgen naarstig gezocht naar een vrijwilliger naast 

Jolien Hagens. We zijn blij dat o.a. Desirée Gronsveld enthousiast heeft gereageerd. Zij is de nieuwe 

vrijwilliger geworden bij Jolien op de groep. Ontzettend fijn! We heten haar dan ook van harte 

welkom en wensen haar een leuke tijd bij Peuterpret. Op de woensdag werkt Jolien met Afke Prins. 

Op dinsdag en donderdag zijn Jolien en Esther samen verantwoordelijk voor de groep. We zien dat 

de kind aantallen voorzichtig weer wat aantrekken. De groepen op dinsdag en donderdag worden 

langzaam weer van een formaat zoals we dat in Donkerbroek gewend zijn. Dat is een positieve 

ontwikkeling die zich hopelijk doorzet dit komende jaar. 

 

Paasactie 

Bij peuterspeelgroep Peuterpret is het al jaren traditie dat er rondom de Paasdagen een paasactie op 

touw wordt gezet. Dit houdt in dat de peuters een aantal zakjes paaseieren mee naar huis krijgen en 

deze samen met een ouder/ verzorger verkoopt in Donkerbroek. Elke peuter krijgt zoveel mogelijk 

zijn/haar eigen straat toegewezen om de paaseitjes te verkopen. Soms lukt dit niet helemaal. De 

oudercommissie bereidt deze actie voor met de pedagogisch medewerkers van Peuterpret. Van de 

opbrengst van deze actie wordt weer speelgoed aangeschaft voor de peuters in Donkerbroek. De 

afgelopen jaren hebben we vooral geïnvesteerd in het buitenspeelgoed. 

 

Geboorte 

Inge de Ruyter, lid van onze oudercommissie is in de voorjaarsvakantie bevallen van een zoon die 

luistert naar de prachtige naam Kasper. Wij wensen Inge en haar man en Tygo en Pepijn heel veel 

geluk samen en feliciteren hen van harte met de komst van Kasper. 

 



 

Nieuws vanuit de OC 

Gezina de Bruin is na een groot aantal jaren lid geweest te zijn van de OC gestopt met haar werk voor 

de OC. Wij danken haar voor haar inzet! 

De oudercommissie van Peuterpret in Donkerbroek bestaat nu nog uit drie ouders. Jolien Hagens zit 

namens de pedagogisch medewerkers bij de oudercommissie. 

Het eerstvolgende overleg van de OC is: 

2 april 2019 om 19.30 in de Twirrewyn 

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens deze overleggen. Deze overleggen zijn 

openbaar toegankelijk  voor iedere ouder die  belangstelling heeft voor wat er wordt besproken 

tijdens deze overleggen of die zelf iets wil inbrengen. 

 

Vakanties / Vrije dagen 

Goede  vrijdag   19 april 

Paasmaandag    22 april  

Meivakantie   27 april tot 4 mei 

Hemelvaartsdag  30 mei  

2e Pinksterdag   10 juni 

Zomervakantie    13 juli tot 25 augustus 

 

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u uitgebreider praten over uw peuter, dan kun u dit altijd met 
de pedagogisch medewerker van de groep waarin uw kind zit bespreken, of neem contact op met 
Tineke van der Veen, coördinator peuterspeelgroepen: tvanderveen@scala-welzijn.nl 
 

 

Jolien Hagens en Esther Zaagmans 

Team Peuterpret 
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