
 

 

Nieuw schooljaar. 
De vakantie is weer voorbij en het nieuwe schooljaar gaat van start. We hopen dat iedereen is 
uitgerust en volop heeft kunnen genieten van de vrije tijd en het mooie weer.  
Wij zijn al druk bezig met alle voorbereidingen en het inrichten van de lokalen. Doordat we nu met 
andere openingstijden gaan werken, komt er een extra groep bij in een ander lokaal, dit is groep 2. 
Daar zijn de nodige bouwkundige aanpassingen gedaan, zodat het veilig is om te spelen en werken. 
De kinderen die nieuw komen op de peuterspeelgroep heten we van harte welkom; dat jullie een 
fijne tijd mogen hebben bij ’t Kwetternest. 
 
Brengen en halen. 
U kunt uw kind bij het plein van de peuterspeelgroep brengen, daar staan de pedagogisch 
medewerkers klaar om iedereen te ontvangen. Ook de peuters van groep 2 kunnen daar gebracht 
worden. De ouders gaan niet mee naar binnen. Met de ouders van de nieuwe kinderen is 
afgesproken dat ze even met hun kind op het plein mogen om te wennen. Zij gaan dit om toerbeurt 
doen.  Aan het eind van de dag kunt u ook buiten het hek van het plein wachten, uw kind wordt naar 
u toegebracht. 
De tijden zijn:  Brengen tussen 8.30 en 8.45 uur.  

Ophalen om 14.00 uur. 
U bent zelf verantwoordelijk voor gepaste afstand tijdens het brengen en halen. 
 
Eten en drinken. 
Nu we nieuwe openingstijden hanteren gaan de peuters ook op de speelgroep lunchen. U geeft dus 
fruit en drinken mee voor de fruitpauze en brood en drinken voor de lunch. 
Er is een koelkast op de speelgroep aanwezig waar het eten en drinken in gezet kan worden. Echter 
niet alles past daarin. Wij zetten bij het hek bakken neer, één voor de fruitpauze en één voor de 
lunch. Eten of drinken dat in de koelkast moet, kunt u in 1 van deze bakken zetten. Denk daarbij aan 
melkproducten, kaas, vlees. 
Wij zorgen dat het in de koelkast komt. De overige spullen mogen in de tassen blijven zitten. Voor 
groep 2 komt een aparte  bak te staan. 
Graag de naam van uw kind op de bakjes en de bekers/pakjes zetten. 
 
Wat nemen we verder nog mee. 
Kinderen die nog niet zindelijk zijn nemen luiers en billendoekjes mee. Is uw kind bezig zindelijk te 
worden en draagt het een luierbroekje, dan graag een gewone luier in de tas. Dit scheelt ons veel 
werk met verschonen.  
Een setje schone kleren voor een ongelukje is ook altijd handig. Speelgoed hoeft niet mee, er is 
genoeg op de peuterspeelgroep. Een knuffel als troost is prima.  
 
 
 



 

Indeling van de dag. 
We beginnen met buiten spelen. 
Rond 9.15 uur naar binnen en spelen, afhankelijk van het weer. 
Tussen 9.45 en 10.00 uur kringmoment met liedjes zingen, boekje lezen en fruit eten. 
Daarna lekker spelen en knutselen. 
Om ongeveer 11.30 uur alles opruimen, plassen, verschonen, handen wassen en daarna de lunch. 
Na het eten kan er weer gespeeld worden en voor de peuters die het rustig aan willen doen is een 
relax gelegenheid. We hebben een hoekje ingericht met grote zitzakken, waar ze op kunnen liggen of 
boekjes lezen. 
Rond 13.15 uur weer een kringmoment waar we het thema gaan behandelen en daarna gaan we 
naar buiten. Het buiten spelen is met beide groepen samen. 
Tussendoor is er ruimte voor individuele aandacht en beweegactiviteiten. Het zal soms iets anders 
lopen, we kijken waar de kinderen behoefte aan hebben. 
 
Team. 
Het team bestaat uit: 
Juf Greetje, juf Inge en juf Tryntsje. 
Daarnaast hebben wij de hulp van een stagiaire Faiza en de vrijwilligsters Karin, Trijntje en Silvia, 
waar we heel erg blij mee zijn. 
Juf Greetje zal zich hier even voorstellen, Faiza zal dit in een volgende nieuwsbrief doen. 
 
Hallo, mijn naam is Greetje Holt en ik werk sinds augustus 2016 als 
pedagogisch medewerker bij Scala.  
De afgelopen jaren werkte ik op psg Boemeltje in Makkinga,  
Pippeloentje in Elsloo en 't Hummelhonk in Appelscha. 
Voordat ik bij Scala kwam heb ik gewerkt als Pedagogisch Medewerker  
bij een peuterspeelzaal in Jubbega (Kinderwoud) en daarvoor jaren in  
de kinderopvang en buitenschoolse opvang (Kidscasa en Kinderwoud). 
Nu ga ik dus in Haulerwijk werken bij de peuters van 't Kwetternest. 
Ik woon in Assen, ben 54 jaar, heb een relatie met Ronald en heb 2 zoons 
(Niels van 28 en Lars van 26) die beiden al zelfstandig wonen.  
In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door met Ronald en gaan we regelmatig een rondje wandelen of 
fietsen. Ook ben ik regelmatig te vinden in de sportschool. Verder vind ik het leuk om te lezen, wat te 
rommelen in en om mijn huis en breng ik graag tijd door met mijn familie en vriendinnen. 
Werken met jonge kinderen is wat ik van jongs af aan al wilde doen en wat ik (nog steeds) erg leuk 
vind. Hun pure onbevangen spontane reacties en manier van doen zijn waar ik erg van kan 
genieten en wat mijn werk zo leuk maakt! 
Ik ben ervan overtuigd dat ik bij 't Kwetternest net zo van de peuters en van mijn werk ga genieten! 
 
groeten Greetje Holt 
 
Vragen. 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, schroom niet en spreek ons aan. Dit kan persoonlijk, via 
de telefoon : 0516438147 of app, of via de mail.  
Kan uw kind een keer niet komen, laat het ons dan even weten. 
Ook horen we graag of uw kind door iemand anders wordt opgehaald. 
 
We maken er met zijn allen een gezellig, speels schooljaar van. 
 
Vriendelijke groet, Greetje, Inge en Tryntsje. 

 


