
 

Nieuwsbrief 11-2016 

 
2017: 
Hierbij wens ik alle kinderen en ouders een heel goed en gezond 2017 toe! 
 
Thema: Winter 
Bij de winter denken we aan sneeuw en ijs. Hopelijk gaat het in januari dan ook echt sneeuwen en 
vriezen, maar mocht dit niet zo zijn dan werken en praten we gewoon over sneeuw en ijs en kou 
en warme kleren. Wat trek je aan als je naar buiten gaat? Hoe voelen warme sloffen? Hoe ziet het 
eruit als het buiten gesneeuwd heeft? Welke spullen horen bij de winter? Kortom deze vragen 
staan centraal in het thema winter.  
 
Personeel: 
Vanaf januari staan op de babygroep: Maandag Nisa en Marin, Dinsdag Janine en Anita, Woensdag 
Nisa en Merve, Donderdag Janine en Marin en Vrijdag Anita. Vaste invallers zijn dan Anita, Nisa en 
Britt. Janine is voor sommige ouders een nieuwe naam, maar zij komt terug van een verlengd 
zwangerschapsverlof en is dus nog bekend bij de oudste kinderen/ouders en al ingewerkt op deze 
groep.  
 
Komen en Gaan: 
Kate is inmiddels naar de basisschool en na de kerstvakantie gaan Noa en Bram ook naar de 
basisschool. Heel veel succes, we zullen jullie missen!  
Vanaf 9-1 gaan Daniël, Zoë en Lune naar de peuter+ groep.  
Nieuw op de peutergroep zijn Max, Fien en Mika en Liva vanuit de babygroep. Op de babygroep 
zijn Levi en Teun gestart. Allemaal van harte welkom en we hopen dat jullie je snel thuis voelen op 
de groep.  
 
Peuter + groep: 
Denkt u eraan om uw kind tijdig op te geven voor de BSO? Momenteel zit de BSO erg vol, daarom 
kunnen niet alle kinderen vanuit het KDV direct doorschuiven als ze 4 worden. Ze zullen tot er 
plaats is ’s middags worden opgevangen op de peuter+ groep.  
 
Overgang babygroep-peutergroep: 
Als 2 jarigen naar de peutergroep gaan worden er geen overdracht schriftjes meer geschreven.  De 
overdracht is dan mondeling bij de breng en - haal momenten.  
Peuters die tussen de middag slapen krijgen geen pyjama aan maar een slaapzak of een extra 
deken als dit nodig is voor extra warmte.  
 



Zindelijk worden: 
Kinderen die zindelijk worden graag extra verschoonkleren meegeven, denk ook aan sokken. 
Tijdens deze periode graag makkelijke kleren aan die ze zelf kunnen uittrekken, bijvoorbeeld een 
joggingbroek of legging.  
 
Hoofdluis: 
Na de kerstvakantie worden alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Graag zelf ook als 
ouders uw kind hier regelmatig op controleren. 
 
Jaarcontract 2017: 
Wilt u, als u dit nog niet gedaan heeft uw jaarcontract voor 2017 invullen? Dit kan via de site van 
Peuter Thuis. Als wij in de 1e week van januari nog geen jaarcontract ontvangen hebben zullen wij 
het zelf maken conform het jaarcontract van 2016 en naar u mailen. Denkt u er aan om de 
belastingdienst dan de wijziging door te geven. U kunt er ook voor kiezen om de toeslag meteen 
naar ons te laten overmaken, dit kunt u regelen via de toeslag van de belastingdienst.  


