
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

juni 2021 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Thema “Knuffels” hebben wij voor de vakantie afgesloten met een gezellig ontbijt waarbij al 

onze knuffels mee aten. Nu, na een lange vakantie, zijn we bezig met het thema: “Ik en mijn 

familie”. Op beide locaties hebben wij een leuke fotostraat met de kinderen gemaakt waarbij 

de kinderen over hun eigen familieleden kunnen vertellen. Heeft u nog leuke familiefoto’s 

dan kunt u deze per whatsapp versturen naar het locatienummer (zie telefoonnummer onder 

aan deze brief) In deze nieuwsbrief willen wij u verder graag attent maken op een aantal 

belangrijke/leuke/interessante zaken die voor u van belang zijn. 

 

Tussendoortje (fruit) zelf meenemen: 

Rond de klok van 10:30 uur of indien een middaggroep om 15:00 uur is het tijd voor het 

tussendoortje. Gezellig met elkaar aan tafel met fruit en/of wat groente.   

 

Wij willen u er aan herinneren dat de kinderen alleen fruit en/of groente hoeven mee te 

nemen. Het fruit niet vergeten schoon te maken en druiven of snacktomaten graag 

doormidden snijden. Dit in verband met stik gevaar. Drinken wordt door ons verzorgd. De 

kinderen krijgen een beker water.   

 

Insmeren: 

Het mooie weer komt er (als het goed is) weer aan. De zomer komt ons tegemoet. En dat 

betekent ook insmeren. We vragen aan jullie of jullie de kinderen thuis zouden willen 

insmeren. Zo zijn ze goed beschermd tegen de zon en dit bespaart ons tijd waardoor we langer 

buiten kunnen spelen met de kinderen. Ook mogen de kinderen een petje mee, mocht dit 

nodig zijn voor de zon.  

 

3+ Uitje en zomerfeest: 

Elk jaar vlak voor de zomervakantie is er een 3+ uitje en vieren we ons zomerfeest. Helaas 

konden beiden feestelijkheden vorig jaar niet doorgaan in verband met de Corona maatregelen 

die toen van kracht waren.  De corona maatregelen laten het nu weer toe. We mogen weer wat 

meer ondernemen. En dat houdt voor ons in ieder geval in dat het langverwachte 3+ uitje door 

kan gaan! Met betrekking tot het zomerfeest zijn we  nog aan het bekijken hoe we daar dit 

schooljaar invulling aan kunnen geven. Nadere informatie volgt over beide activiteiten!  

 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid en het pedagogisch beleid: 

Op de achtergrond is er hard gewerkt aan een update voor ons beleidsplan veiligheid en 

gezondheid en het pedagogisch beleid. Het zijn mooie en overzichtelijke documenten 

geworden. Mocht u interesse hebben om dit in te zien? Het staat op de site 

www.peuterklassen.nl Ook ligt er op elke locatie ter inzage een exemplaar.  

 

 

http://www.peuterklassen.nl/


 

 

Breng- en haalmomenten: 

De haal en brengmomenten op een rijtje:  

• ’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 16.45 – 17.00 uur (de deur wordt om 16.45 uur geopend door het 

hulpje van de dag) 

 

Telefoonnummer locatie Regenboog: 0613717072. 

Telefoonnummer locatie Onder Moeders Paraplu: 0620301009. 

 

Bezoek ons op Facebook, Instagram en de Cluster app 

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.  

 

Vergeet ook niet af en toe te kijken op de Cluster app. Elke dag worden er leuke foto’s 

geplaats met een klein verslagje over de activiteiten die die ochtend zijn gedaan met de 

kinderen.  

 

 

Vakantierooster 2020/2021 

 

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

 

 

 

                                                                                                       
 

 


