
 

Coronavirus 
Het hele land wordt in de ban gehouden door het coronavirus. Hierdoor heeft Scala moeten 
besluiten de deuren vanaf maandag 16 maart dicht te doen.  
 
Vanaf 11 mei zijn de peuterspeelgroepen weer geopend voor alle peuters.  
De kinderen worden buiten bij speelplein gebracht, ouders mogen niet mee naar binnen. Er wordt 
dus buiten afscheid genomen. Houd zoveel mogelijk afstand (1,5 meter) van de andere ouders en 
pm’ers.  
 
 
Thema wonen 
In de weken voor de coronacrisis hebben we het thema wonen besproken met 
de kinderen. Veel peuters hadden een foto mee van hun eigen huis. SUPER 
LEUK!  
We hebben de verschillende huizen besproken, we zijn met de lift geweest en 
hebben gewandeld en huizen bekeken. Vragen die dan naar voren kwamen waren bijv. heeft dit huis 
een schoorsteen, zien jullie ook een deur, is dit een groot of een klein huis. 
 
 
 
Voorleesboeken 
Halverwege de gang staat een kast 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.  
 
 
 
Personeel 
In de week voor de coronacrisis heeft Angenietje v.d. Tol besloten een dag ouderschapsverlof op te 
nemen. Vanaf 11 mei  2020 zal Rosita Woltjer op de maandag samen met Daniëlle Buurmans de 
groep draaien op Nijntje 1. De meeste kinderen kennen Rosita wel omdat zij op dinsdag en 
donderdag werkt op Nijntje 2. 
Angenietje werkt vanaf 11 mei  op dinsdag, woensdag en donderdag.   
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Agenda.   
Hemelvaartsweekend:  21 + 22 mei 2020 
Pinkstermaandag:  1 juni 2020 
Zomervakantie:   4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020 

 
 
 
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 Thamar Molenaar , coördinator peuterspeelgroepen via de mail: tmolenaar@scala-welzijn.nl 
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