
 

 

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 geweest met alle voorbereidingen en het inrichten van de lokalen.  
De kinderen die nieuw komen op de peuterspeelgroep heten we van harte welkom; dat jullie een 
fijne tijd mogen hebben bij ’t Kwetternest. Daarnaast verwelkomen we 2 nieuwe juffen bij ’t 
Kwetternest. Juf Inge van der Meulen werkt van maandag t/m donderdag op groep 1, juf Ashley van 
der Let werkt op maandag op groep 2 en op  vrijdag op groep 1. Juf Inge stelt zich verderop in deze 
nieuwsbrief aan u voor, juf Ashley doet dat in de volgende nieuwsbrief. 
 
Brengen en halen. 
Net als vorig jaar kunt u 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. 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 tussen 13.50 en 14.00 uur. 
U bent zelf verantwoordelijk voor gepaste afstand tijdens het brengen en halen. 
 
Eten en drinken. 
Voor de nieuwe peuters en als reminder voor de ouders die al bekend zijn alles even op een rijtje.  
U geeft 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 wordt gezet.  
Wij zetten bij het hek bakken neer, twee voor de fruitpauze en twee voor de lunch (één bak voor de 
bakjes en één bak voor de bekers). 
Wij zorgen dat het in de koelkast komt. De overige spullen mogen in de tassen blijven zitten. Voor 
groep 2 komen twee aparte  bakken te staan. 
Graag de naam van uw kind op de tasjes, 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 met plakstrips 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 starten de dag tussen 8.30 – 8.45 uur met buiten spelen. 
Rond 9.15 uur gaan we naar binnen, afhankelijk van het weer kan dit ook iets eerder of later zijn. 
Tussen 9.45 en 10.00 uur is het eerste kringmoment met een activiteit gericht op het thema van dat 
moment, liedjes zingen en fruit eten. Daarna vrij spelen en knutselen. 
Om ongeveer 11.30 uur gaan we 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 in een speciaal daarvoor ingerichte hoek met grote zitzakken, waar ze op kunnen 
liggen of boekjes lezen. 
Rond 13.15 uur een beweegactiviteit en daarna het tweede kringmoment met een voorleesactiviteit.  
Daarna gaan we naar buiten. Het buiten spelen is met beide groepen samen. 
Tussendoor is er ruimte voor individuele aandacht en spelen de juffen mee met de peuters. Het zal 
soms iets anders lopen, we kijken waar de peuters behoefte aan hebben. 
 
Team. 
Het team bestaat uit: 
Juf Greetje Holt, juf Inge Basseman, juf Inge van der Meulen en juf Ashley van der Let. 
Daarnaast hebben wij de hulp van stagiaire Faiza en de vrijwilligsters Karin en Trijntje waar we heel 
erg blij mee zijn. 
 

Hallo allemaal, 
Ik ben Inge van der Meulen, 23 jaar jong. Na de vakantie kom ik op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag te werken op ’t Kwetternest waar ik 
ontzettend veel zin in heb! Buiten werktijd ben ik graag aan het sporten, korfbal 
trainen geven, met mijn fotografie hobby bezig of met de oppaskinderen leuke 
dingen doen. 
Ik hoop er een super leuke tijd van te gaan maken op ‘t Kwetternest. 
Als jullie nog vragen hebben mogen jullie me die gerust stellen! 
Tot snel! 

 
Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie    16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021  
Kerstvakantie    25 december 2021 t/m 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie   19 februari 2022 t/m 27 februari 2022  
Goede vrijdag en Pasen  15 april 2022 t/m 18 april 2022 
Koningsdag    27 april 2022  
Meivakantie    30 april 2022 t/m 8 mei 2022  
Hemelvaart    26 en 27 mei 2022  
Pinksteren    6 juni 2022  
Zomervakantie    16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 
 
Vragen. 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, schroom niet en spreek ons aan. Dit kan persoonlijk, via 
de telefoon of app : 06 55001156 of 0516 438147 of via de mail kwetternest@scala-welzijn.nl  
Kan uw kind een keer niet komen, laat het ons dan even weten. 
Ook horen we graag als uw kind door iemand anders wordt opgehaald. 
 
We maken er met zijn allen een gezellig, speels schooljaar van. 
 
Vriendelijke groet,  
Greetje, Inge B., Inge vd M. en Ashley 
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