
 

 

Nieuwe peuters: 
De afgelopen weken hebben we weer een aantal nieuwe peuters mogen 
verwelkomen. We wensen jullie een fijne tijd bij peuterspeelgroep Nijntje, 

 
Rectificatie: 
In de laatste nieuwsbrief stond dat de zomer vakantie op 13 juni 2019 begint.  
Dit moet 13 juli 2019 zijn.  

 
Gebruik ingang Nijntje: 
De komende weken zullen leerlingen van de Boekhorst gebruik maken van de 
ingang van peuterspeelgroep Nijntje. Het gaat om leerlingen die les krijgen in een 
lokaal op de eerste verdieping.  
 
Alle leerlingen gebruiken normaal gesproken  de ingang van  basisschool de 
Boekhorst. Om 8.30 uur komen alle leerlingen ( de jongsten én de oudsten)  tegelijk 
door die ene deur naar binnen. U kunt zich voorstellen dat dit een druk moment is. 
Om deze drukte tegen te gaan is er gezocht  naar een oplossing. 
 
De komende weken gaan  de leerlingen die boven les hebben, door de ingang van 
Nijntje naar de grote hal om via de trap naar boven te gaan.  
Als de leerlingen om 8.30 uur binnenkomen, is er altijd een leerkracht aanwezig om 
toezicht te houden. 
Na de meivakantie zal er gekeken worden of deze oplossing voor iedereen goed 
werkt. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker van uw kind, of 
neem contact op met 
Tineke van der Veen 
Coördinator peuterspeelgroepen 
tvanderveen@scala-welzijn.nl 
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Zwangerschapsvervanging: 
Vanaf 4 maart gaat Angenietje van der Tol met zwangerschapsverlof en zal Rosita 
Woltjer niet meer de dinsdagmiddag groep begeleiden. In de week van 25 februari 
zullen de nieuwe collega´s op de groepen meedraaien om kennis te maken met de 
peuters en hun ouders/verzorgers.  
 
Esther Zaagmans, Freerkje Scheper en Lisa de Jong zijn de (tijdelijke) collega’s die 
team Nijntje komen versterken. In onderstaand schema kunt u lezen welke collega 
wanneer werkt: 
 
Nijntje 1: 
Maandag morgen:    Daniëlle Buurmans en Freerkje Scheper 
Dinsdag middag:    Daniëlle Buurmans en Lisa de Jong 
Woensdag morgen:   Freerkje Scheper 
Donderdag morgen:   Daniëlle Buurmans en Lisa de Jong 
 
Nijntje 2: 
Maandag morgen:    Janine Elzinga en Rosita Woltjer 
Dinsdag morgen:    Janine Elzinga en Rosita Woltjer 
Dinsdag middag:    Janine Elzinga en Esther Zaagmans 
Woensdag morgen:   Janine Elzinga en Rosita Woltjer 
Donderdag morgen:   Janine Elzinga en Rosita Woltjer 
Vrijdag morgen:    Janine Elzinga en Esther Zaagmans.  
 
 
OC Leden: 

VACATURE: We zijn op zoek naar nieuwe OC- leden. Dus heeft u zin om mee te 

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

bij het organiseren van feestelijke activiteiten. Meld u dan nu aan! 

Twijfelt u nog? Sluit gerust eens aan bij een vergadering om te kijken of het wat voor 
u is. U kunt dit doorgeven aan Rosita Woltjer ( lokaal 2 ). Zij kan u ook verdere 
informatie geven over het lid worden van de oudercommissie. 
 

Voor elke peuterspeellocatie van Scala is een oudercommissie ingesteld, zo ook bij 

Nijntje. De oudercommissie organiseert en biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld het 

Sinterklaasfeest en de laatste schooldag. Daarnaast krijgt de OC de gelegenheid om 

advies te geven over beleidsonderwerpen, maar mag een oudercommissie ook 

ongevraagd advies geven. De oudercommissie vergadert minimaal 3x per jaar. De 

agenda van deze vergaderingen kunt u terugvinden in de hal. Ook als niet OC-lid 

kunt u aanwezig zijn bij de OC vergadering. Wel graag even van te voren aanmelden 

bij de voorzitter. De notulen liggen ter inzage op de peuterspeelgroep. Heeft u 

vragen, u kunt altijd terecht bij Nesrien Amin. Zij is momenteel het enige OC-lid.  

Vanuit het team van Nijntje vergadert Rosita mee.  

 

 



 

 

 

Centrale Oudercommissie Peuterspeelgroepen (COP): 

Twee a drie keer per schooljaar wordt er een COP vergadering gehouden. Bij deze 

vergadering zijn 2 OC  leden per locatie aanwezig en de leidinggevende en 

coördinator van de peuterspeelgroepen, Mariette Bakker en Tineke van der Veen. 

Tijdens deze vergaderingen worden OC leden op de hoogte gebracht over 

inhoudelijke en/of beleidszaken van  de peuterspeelgroepen. 

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 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 

 
Foto’s: 
In de hal hangen foto’s. Deze foto’s worden gebruikt in de nieuwe brochure van de 
peuterspeelgroepen. Ouders hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven. 
Mocht uw peuter op de foto staan en u wilt deze foto graag ontvangen voor uw privé 
fotoalbum, kunt u dit doorgeven aan de pedagogisch medewerker. U krijgt de foto 
dan per mail toegestuurd. 
 
Voorleesboeken: 
Aan het einde van de gang bij lokaal 2 staat een groot huis met voorleesboeken. 
Deze boeken mag u meenemen naar huis om thuis voor te lezen. Graag willen we u 
verzoeken om, wanneer u een boek meeneemt, dit aan de pm’er van uw peuter door 
te geven. Uw naam wordt dan genoteerd, zodat de pm’ers weten waar de boeken 
zijn. Als u het boek heeft uitgelezen deze graag weer inleveren en daarna mag u een 
nieuw boek uitzoeken.  
 

Vakantierooster: 
Goede vrijdag:  19 April 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 juli 2019 t/m 25 augustus 2019 

 
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  

Team Nijntje 
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