Januari 2022

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief staat informatie die voor u van belang is. Leest u het aandachtig door en
noteert u vast de data in uw agenda.

Mededelingen
Wijziging uurtarief
Per 1 januari 2022 wijzigen de uurtarieven, als gevolg van onder andere de stijgende
personeelskosten en inflatie. Het uurtarief is verhoogd van 8,35 naar 8,50.
Breng- en haalmomenten
Het afscheid nemen van uw kind gebeurt nog steeds buiten op het speelplein. Wilt u doorgeven
aan de pedagogisch medewerker wanneer iemand anders uw kind komt ophalen?
Wilt u rekening blijven houden met de 1,5 meter afstand.
U kunt uw kind 's morgens brengen tussen 8.30 en 8.45 uur.
U kunt uw kind 's morgens ophalen tussen 12.15 (het hulpje doet de deur open) en 12.30 uur.
U kunt uw kind 's middags brengen tussen 13.00 en 13.15 uur.
U kunt uw kind 's middags ophalen tussen 16.45 (het hulpje doet de deur open) en 17.00 uur.
Belt of app't u even als uw kind niet naar de opvang komt.
Locatie de Regenboog telefoonnummer: 06 13717072
Locatie Onder Moeders Paraplu telefoonnummer: 06 20301009
Het tussendoortje
Regelmatig krijgen de kinderen druiven en/of kleine tomaten mee naar school, prima natuurlijk!
Maar wilt u de druiven/tomaten in de lengte doormidden snijden? Dit in verband met
stikkingsgevaar.

Aangepaste beslisboom
Wanneer mogen kinderen naar de opvang en wanneer moeten zij thuisblijven?
Op 24 december 2021 is er weer een nieuwe beslisboom gepubliceerd. De beslisboom kunt u
inzien/downloaden via de volgende link:
https://www.boink.info/beslisboom

Cluster foto app
De foto's die tijdens de speelochtend/middag worden gemaakt, kunt u per groep terugkijken in
de Cluster app. Heeft u nog geen uitnodiging hiervoor ontvangen? Laat u het even weten aan de
pedagogisch medewerker op de groep.
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
Via Instagram op peuterspeelzaal_weesp
De Oudercommissie van Stichting Weesper Peuterklassen
De kinderopvang en ouders zijn samen verantwoordelijk voor en moeten intensief
samenwerken op het gebied van de opvoeding en verzorging. Oudercommissieleden zijn de
vertegenwoordigers van alle ouders in het kindercentrum.
Binnen Stichting Weesper Peuterklassen maken de volgende ouders deel uit van de
Oudercommissie, zij stellen zich graag aan u voor:
Ik ben Astrid de Graaf-Schep. Getrouwd met Cees en we hebben we 2 zoons, Boet (4) en
Gijs (2) Schep. Gijs zit op dinsdag- en vrijdagochtend op Onder Moeders Paraplu, groep
roze. Ik vind het leuk om de oudercommissie te ondersteunen.
Hallo allemaal, een mooi en gezond 2022 gewenst.
Ik ben Maarten Booij, vader van Jilles (3) en Bente (0). Jilles zit op maandag en donderdag bij Onder
Moeders Paraplu, groep groen. In juni wordt hij 4 en gaat hij naar de Triangel. Als Bente oud genoeg is
willen we haar ook naar OMP laten gaan. Omdat Jilles het zo naar zijn zin heeft bij de speelzaal vind ik
het leuk om wat terug te doen voor de Stichting via de Oudercommissie
Ik ben Marlous Otten, 36 jaar en juf van groep 3 op een leuke basisschool in Hilversum. Ik
ben de trotse mama van Chess en Amy. Chess is bij ‘Onder moeder paraplu’ enorm
gegroeid van peuter tot kleuter. Inmiddels zit hij op de basisschool in groep 1. Amy zit bij
‘Onder moeders paraplu’ in groep ‘blauw’. Nadat ze een beetje moest wennen gaat ze nu
met veel plezier naar de peuterspeelzaal toe. Thuis probeert ze al vaak te vertellen wat ze
heeft gedaan en met wie ze heeft gespeeld. Ook zingen we samen vaak de liedjes die ze op
de peuterspeelzaal geleerd heeft. Door onderdeel te zijn van de oudercommissie probeer ik
een bijdrage te leveren aan een fijne tijd op de peuterspeelzaal voor mijn dochter en alle
andere kindjes die op deze fijne peuterspeelzaal zitten.
Hoi allen, ik ben Nicole Vos moeder van 3 jongens (James, Jari en George). George is 3 jaar gaat naar De
Regenboog op maandag, donderdag en naar de 3+ groep op woensdag. Ik heb veel zin om de
oudercommissie te komen ondersteunen.

Hallo, Mijn naam is Nicky Plas en ben getrouwd met Maarten. We hebben 2 jongens, Finn
(3) en Perry (1). Finn zit op maandag en donderdag op de Regenboog, groep rood. Perry
start binnenkort ook op de Regenboog. Leuk om deel van de oudercommissie te zijn.

Mijn naam is Naouel El amri en ben getrouwd met Mounir. We hebben 2 kindjes, Hidaya (3)
en Maher (2). Hidaya zit op maandag en donderdag op Onder Moeders Paraplu, groep groen
en de 3+ groep op woensdag. Maher zit op maandag en donderdag op Onder Moeders
Paraplu, groep groen. Leuk om deel van de oudercommissie te zijn.
Hi,
Ik ben Fatna Yakhlaf, moeder van Noor (4), Yousri (2) en Meryam (2 maand). Yousri zit
sinds een half jaar met heel veel plezier op de Regenboog. Daarvoor heeft zijn grote zus
twee jaar op de Regenboog gezeten dus ik ken de leidsters al een poosje! Door onder
andere het leuke contact wil ik graag iets terugdoen voor de stichting en ben ik zo in de
oudercommissie terecht gekomen.

Noteert u vast in uw agenda:
Online informatieavond in samenwerking met de Oudercommissie

dinsdag 8 februari 2022 van 20.00 uur tot circa 21.00 uur
- Nadere informatie volgt -

SCHOOLVAKANTIES
2022
VOORJAARSVAKANTIE
MAANDAG 21 FEBRUARI T/M VRIJDAG 25 FEBRUARI 2022
PASEN
VRIJDAG 15 APRIL 2022 T/M MAANDAG 18 APRIL 2022
MEIVAKANTIE
MAANDAG 25 APRIL T/M VRIJDAG 6 MEI 2022
HEMELVAARTSDAG
DONDERDAG 26 MEI T/M VRIJDAG 27 MEI 2022
PINKSTEREN
MAANDAG 6 JUNI 2022
ZOMERVAKANTIE
MAANDAG 18 JULI T/M VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022

