
 

 

APRIL 2019. 
 
Allereerst willen wij de nieuwe peuters van harte welkom heten op de peuterspeelgroep. We 
hopen dat jullie een fijne tijd mogen hebben.  
 
KONINGSSPELEN. 
 

De Koningsspelen worden in eigen groep gevierd. Het is de bedoeling om 
met zijn allen gezellig spelletjes op het plein te doen. De kinderen die willen 
mogen woensdag 24 april, donderdag 25 april en vrijdag 26 april verkleed op 
de peuterspeelgroep komen.  
 

NIEUW THEMA: VERKEER. 
 
Het thema waar we na de meivakantie mee starten is verkeer. Uw kind mag de eerste week 
na de vakantie een foto van zichzelf meenemen waar ze in/op een voertuig zitten.  
Denk aan: in de auto, op de fiets, in de buggy enz.  
 
10 MINUTEN GESPREKKEN. 
 
Op 21 mei houden we de 10 minuten gesprekken. U krijgt binnenkort een brief met daarin de 
tijd van het gesprek. Wilt u op tijd aanwezig zijn, te laat komen gaat van de gesprekstijd af. 
Anders lopen we teveel uit. Kunt u niet aanwezig zijn op 21 mei of heeft u geen behoefte aan 
een gesprek, dan graag voor 11 mei aangeven bij een van de pedagogisch medewerkers. 
Komt de tijd niet gelegen dan kan er geruild worden.  
De ouders die in mei / juni een toetsgesprek hebben, worden niet uitgenodigd. 
 

 
 
VVE THUIS. 
 
VVE thuis is een programma waarbij ouders materialen krijgen waar ze thuis met hun kind 
mee kunnen spelen. Dat zijn o.a. knutselmateriaal, boekjes, spelletjes en ook digitaal kan er 
een spelletje gedaan worden of een boekje worden gelezen . Er is 7 keer per jaar een 
ouderbijeenkomst waarin de thema’s en de opdrachtjes besproken worden. Er worden 
onderling ervaringen uitgewisseld en leuke anekdotes verteld. Voor de groep ouders die nu 
meedoen is het bijna afgelopen. Na de zomervakantie start er een nieuwe groep. Heeft u 
belangstelling of wilt u meer weten over VVE thuis, vraag dan gerust aan een juf. 
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OUDERCOMMISSIE NIEUWS. 
 
In maart hebben ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid gehad om een creatie te kopen van 
hun peuter. Dit had als doel om geld in te zamelen voor de aanpak van het plein van de 
peuters. Er werd goed verkocht, waarvoor dank! 
Zaterdag 6 april stonden wij op de kleding- en speelgoedbeurs in Haulerwijk om spulletjes te 

verkopen. De opkomst was jammer genoeg niet heel groot. We hebben hier en daar nog wel 

wat vogelhuisjes en insectenhotels kunnen verkopen, waardoor we in totaal zo rond de 150 

euro hebben opgehaald. Helaas hadden we nog best wat onkosten en zijn er ook best veel 

spulletjes over. We brainstormen verder over een leuke ochtend, actie of iets dergelijks. U 

wordt daarover geïnformeerd via de nieuwsbrief.  

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. De eerstvolgende vergadering zal zijn op woensdag 22 mei. 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, dan kunt u terecht bij  
Akke v/d Veer, Silvia de Jong of Aafke Havinga. Ook kunt u een mail sturen naar: 
OCKwetternestscala@outlook.com 
Groet Silvia, Aafke, en Akke 

 
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 - 3mei 
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.  
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 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 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.  

 

TEAM KWETTERNEST Juf Inge, juf Lisa, juf Tryntsje. 


