
 

 

Mei/Juni, 2019 

 

Welkom 

We heten alle nieuwe peuters van harte welkom op peuterspeelgroep de Boefkes. We hopen 

dat jullie een fijne tijd bij ons hebben. 

 

Telefoonnummer 

De pedagogisch medewerkers waren altijd via een vast 

telefoonnummer te bereiken op peuterspeelgroep de Boefkes. Begin 

mei is het vaste nummer omgezet en kunnen de juffen bereikt 

worden op telefoonnummer 06 - 15 15 81 21. Wordt er naar het 

vaste nummer gebeld, dan wordt de beller automatisch 

doorgeschakeld naar het 06 nummer.  

 

Pinksteren en Zomervakantie 

 Pinkstermaandag  10 juni 

 Zomervakantie    13 juli t/m 25 augustus                                                                                         

 

Schoolreisje 

Nog even en dan is het weer zover; het uitje met de peuters. Op 3 juli 

gaan we naar Roden naar de gezellige en omheinde kinderboerderij 

en speeltuin. De toegang is gratis. De kinderen hoeven op deze dag 

geen eten en drinken mee.  

Graag willen wij een beroep doen op jullie als ouders (assistentie bij 

de activiteit of bijv. rijden). Verdere informatie volgt tegen die tijd via 

de app.  

 

Dorpsfeest Waskemeer 

Donderdag 27 juni begint het dorpsfeest in Waskemeer. Als peutergroep lopen we op 28 juni 

mee in de optocht.  Het thema is après ski. De peuters mogen verkleed naar de 

peuterspeelgroep komen. Tijdens de optocht zijn er bolderkarren waar de peuters in mogen 

zitten. We hopen op mooie verklede optocht met verklede peuters! (en juffen…) 

 

Laatste schooldag 

12 juli is de laatste schooldag. Op deze dag mogen de peuters verkleed komen en hoeven 

ze geen eten en drinken mee te nemen. 
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Verzoeken/weetjes     

• Wilt u de naam van uw peuter op bakje, beker, rugzak, jas en laarzen zetten. 

• Tijdens de dagdelen eten en drinken we met de peuters. Uw peuter mag drinken mee 

            zonder prik en in het bakje mag fruit, brood en ontbijtkoek. We willen u vragen het 

            fruit zo mee te geven dat uw peuter dit direct op kan eten.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Mocht uw peuter niet naar de speelgroep komen (bijvoorbeeld door ziekte) wilt u uw 

peuter dan afmelden. Telefoonnummer: 06- 15 15 81 21 

• Als uw peuter bezig is met zindelijk worden en u doet hem of haar een luierbroekje 

aan wilt u dan een pamper in de tas meegeven dan kunnen wij uw peuter 

gemakkelijker verschonen. 

• Als u iemand anders vraagt om uw kind op te halen wilt u dit dan doorgeven aan de 

pedagogisch medewerkers op de groep. 

 

 

Oudercommissie 

Mocht je informatie willen over wat de OC precies doet, dan nodigen we je uit eens een 

praatje met ons te maken of bijvoorbeeld de notulen van onze vergaderingen te lezen (zie 

blauwe map in halletje peuters). 

Mochten jullie zelf leuke ideeën hebben voor het nieuwe schooljaar, dan horen wij die graag! 

Wellicht dat we die dan gezamenlijk kunnen optuigen.  

 

 

Hartelijke groet,  

Nadine en Trynke               

 

 

 

 

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 waarin uw kind zit bespreken. Of u 

neemt contact op met de coördinator van de peuterspeelgroepen, Tineke van der Veen. 

tvanderveen@scala-welzijn.nl  

 

Team de Boefkes: Hannie Bakker en 

   Anneke van de Bult 

      Marianne  Mostert ( vrijwilliger)   
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