
 
                                                                                                                                               

                                                            NIEUWSBRIEF 

augustus 2020 

 

               

Beste ouders / verzorgers, 

 

 

Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Wij zijn helemaal uitgerust en hebben er 

weer zin in. In de afgelopen weken is er veel werk verricht ter voorbereiding op het nieuwe 

schooljaar, zoals: herinrichten van de lokalen, het schoonmaken van al het speelgoed en 

materialen en op de vloeren is de jaarlijkse nieuwe waslaag aangebracht. 

In deze eerste nieuwsbrief veel praktische informatie over de start van het schooljaar. 

 

Nieuwe pedagogisch medewerker 

Onze nieuwe pedagogisch medewerker stelt zich graag aan u voor: 

 

Hallo, 
Een nieuw gezicht bij SWP. Mijn naam is Jill van Vliet. Ik 
ben geboren en getogen in het prachtige Zuid Afrika. Ik 
ben getrouwd met Rick en samen hebben we twee 
dochters, Sas (17) en Lexi (11). Ik heb er heel veel zin in 
om jullie kindjes te ontmoeten en mijn steentje bij te 
dragen aan hun ontwikkeling. 
 
Hi, 
A new face at SWP. My name is Jill Van Vliet. I was born 
and raised in beautiful South Africa. I am married to Rick and together we have two 
daughters, Sas (17) and Lexi (11). I am really looking forward to meeting your 
children and watching and guiding them in their development. 
 

 

Indeling van de groepen per augustus 2020 

De Regenboog:    Onder Moeders Paraplu: 

Ma: Astrid en Maaike   ma:  Marian en Angelique 

Di:  Astrid en Ebelien   di: Maaike en Jill  

Wo:  Ebelien en Maaike   wo: Angelique en Jill 

Do: Astrid en Ebelien   do: Marian en Angelique 

Vr: Astrid en Ebelien   vr: Maaike en Jill 

 

Thema’s 

Ook in dit schooljaar werken wij weer met verschillende thema’s. 

Vanaf 24 augustus 2020 beginnen we met het thema: “Muziek” de themabrief ontvangt u 

binnenkort. 



Breng- en haalmomenten/overdracht  

’s morgens kunt u uw peuter  brengen tussen 8.30 – 8.45 uur 

    ophalen tussen 12.15 – 12.30 uur 

(de deur wordt om 12.15 uur geopend door het hulpje van de dag) 

’s middags kunt u uw peuter brengen tussen 13.00 – 13.15 uur 

    ophalen tussen 15.45 – 16.00 uur 

    (de deur wordt om 15.45 uur geopend door het hulpje van de dag) 

• Eén ouder/verzorger brengt/haalt de peuter op de buitenspeelplaats op de 

aangegeven vakken.  

• Er staat 1 leidster buiten om de peuters naar binnen te begeleiden. Zijn de vakken 

vol, dan wacht u buiten het hek tot u aan de beurt bent. 

• De andere vaste leidster zal binnen de peuters opvangen en verder begeleiden.  

• Van de ouder die in het eerste vak staat wordt de peuter als eerste naar buiten 

gebracht (ophaalmoment). Er is op de haal- en brengmomenten helaas geen tijd 

meer voor een overdracht. Overdrachten of vragen kunnen via het 

locatienummer (whatsapp of bellen of via mail) besproken worden. 

Telefoonnummer Regenboog: 0613717072. 

Telefoonnummer Onder Moeders Paraplu: 0620301009. 

 

Deze maatregelen nemen wij om de overdracht zo veilig mogelijk te maken. Alleen samen 

kunnen wij zorgen dat de peuters op een veilige manier kunnen spelen. Wij vragen u dan ook 

uitdrukkelijk de maatregelen op te volgen. 

 

Ook de komende tijd verzorgen wij de verschoningen, het eten/drinken en een snack  

• Luiers, doekjes en reservekleding regelen wij zelf. 

• Wij dragen zorg voor een gevarieerde/gezonde snack. Denk hierbij aan 

verschillende soorten fruit, komkommer/tomaat, crackers. 

• Wij schenken de peuters water. 

Uw  peuter hoeft dus geen tasje mee naar school te nemen. 

 

Jassen peuters 

Wij vragen u de naam van uw peuter te vermelden in de jas. Voor ons en de peuters is het soms 

lastig te achterhalen van wie welke jas is. 

 

Bezoek ons op Facebook en Instagram 

U kunt ons ook volgen en liken op Social Media. Via Facebook vindt u ons op Stichting 

Weesper Peuterklassen en via Instagram op peuterspeelzaal_weesp. 

 

Vakantierooster 2020/2021 

Herfstvakantie:   maandag 12 okt  t/m  vrijdag 16 okt 2020 

Kerstvakantie:   maandag 21 dec t/m vrijdag 1 jan 2021 

Voorjaarsvakantie:   maandag 22 feb  t/m  vrijdag 26 feb 2021 

Goede vrijdag   vrijdag 2 april 2021  

Pasen:     maandag 5 april 2021 

Meivakantie:    maandag 26 april  t/m  vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaartsdag:   donderdag 13 mei  t/m  vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren:    maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie:   maandag 12 juli  t/m  vrijdag 20 aug 2021 

 

 


