
Beste kinderen en ouders/verzorgers, van harte welkom in dit
nieuwe schooljaar. 

Nieuwsbrief 
augustus 2022

We hopen dat u van een mooie zomer heeft kunnen genieten. In de afgelopen weken is er veel
werk verricht ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar, zoals: het schoonmaken van al het
speelgoed en de materialen, herinrichten van de lokalen en op de vloeren is de jaarlijkse nieuwe
waslaag aangebracht.
In deze eerste nieuwsbrief veel praktische informatie voor u over de start van het nieuwe
schooljaar.

Breng- en haalmomenten ochtend:
locaties Onder Moeders Paraplu en De Regenboog
08.30 - 12.30 uur 
08.30 - 08.45 uur inlooptijd brengen
12.15 - 12.30 uur ophaalmoment

Breng- en haalmomenten middag: 
locaties Onder Moeders Paraplu (maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag)
en De Regenboog (dinsdagmiddag)
13.00 - 17.00 uur 
13.00 - 13.15 uur inlooptijd brengen
16.45 - 17.00 uur ophaalmoment

Bij afwezigheid
Belt of appt u even naar de locatie wanneer uw kind niet naar de voorschool kan komen?
Wilt u aan de pedagogisch medewerker doorgeven wanneer iemand anders uw kind komt
ophalen? 

Locatie de Regenboog telefoonnummer: 06 13717072
Locatie Onder Moeders Paraplu telefoonnummer: 06 20301009

    



 

Speelgoed mee
Wij zien vaak kinderen  met eigen speelgoed naar de voorschool komen. Wij vinden het niet erg
als uw kind even iets wil laten zien, maar kunt u het daarna zelf weer mee naar huis nemen of in
de tas van uw kind stoppen? Wij hebben voldoende speelgoed voor alle kinderen en zo
voorkomen we dat eigen speelgoed stuk gaat en/ of er een akkefietje tussen kinderen onderling
door ontstaat.  

Het fruitmoment
Halverwege de ochtend/middag eten we fruit met elkaar. Wij vragen u om zelf een schooltasje
met daarin een trommel en wat gesneden fruit mee te geven. Graag druiven en snack-tomaten
een keer in de lengte doorsnijden in verband met stikgevaar. 

De fruitwater bar
Tijdens het fruitmoment krijgen alle kinderen van ons een beker water. Het valt ons op dat er een
hoop kinderen slecht water drinken. Aangezien wij als stichting veel waarde hechten aan een
gezonde leefstijl willen wij daar iets mee doen. Op beide locaties kan uw kind gedurende de hele
ochtend/middag zelf drinken tappen bij ons huisgemaakte fruitwaterbar! Wij hopen kinderen zo
te enthousiasmeren over het drinken van water.

Gezonde en verantwoorde traktaties
Als er iets te vieren is, bijvoorbeeld een verjaardag of een geboorte van een baby, mag er
getrakteerd worden. Gemeente Amsterdam beschikt over een traktatiewaaier vol leuke en
verantwoorde traktatie ideeën. Met ingang van het nieuwe schooljaar passen wij ons
traktatiebeleid aan en willen wij u allen vragen een gezonde en verantwoorde traktatie te
verzorgen. De link naar de traktatiewaaier is:
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2197/File/traktatiewaaier.pdf
We zullen deze link ook op onze Cluster app zetten.

Cluster foto app
De foto's die tijdens de speelochtend/middag worden gemaakt, kunt
u per groep terugkijken in de Cluster app (deze Cluster app dient u
eerst zelf te downloaden). Foto's van uw kind worden alleen
geplaatst na uw toestemming op het intakeformulier. Deze app is
alleen toegankelijk voor ouders van de groep waar uw kind geplaatst
is. Heeft u nog geen uitnodiging hiervoor ontvangen? Laat u het
even weten aan de pedagogisch medewerker op de groep.

Oudercommissie
De Stichting heeft een oudercommissie bestaande uit 7 ouders. Deze oudercommissie brengt
advies uit over het pedagogisch beleid, het beleidsplan veiligheid en gezondheid en overige
beleidsstukken van de peuterklassen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd een mail
sturen naar: oudercommissie.swp@gmail.com

cluster app (logo)
 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2197/File/traktatiewaaier.pdf


SCHOOLVAKANTIES
2022 -2023

HERFSTVAKANTIE       
  
KERSTVAKANTIE          

VOORJAARSVAKANTIE    

PASEN                         

MEIVAKANTIE              

HEMELVAART               

PINKSTEREN               

ZOMERVAKANTIE           

Bezoek ons op YouTube, Facebook en Instagram
U kunt ons volgen en liken op ons YouTube kanaal: stichting weesper peuterklassen swp. Daarop
vindt u leerzame filmpjes of verhalen bijpassend bij elk thema. Het zou fijn zijn als u zich
abonneert (gratis) op ons kanaal. U krijgt dan een melding wanneer er weer een nieuw filmpje of
verhaal verschijnt. 
Via Facebook vindt u ons op Stichting Weesper Peuterklassen.
Via Instagram op peuterspeelzaal_weesp.

 maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober

 maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari

 maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart

 vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april

 maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei

 donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei

 maandag 29 mei

 vrijdag 21 juli  t/m vrijdag 1 september


