
 

Nieuwsbrief 11-2020 

Algemeen: 
 
Coronamaatregelen: 
De maatregelen blijven nog steeds van kracht, wilt u uw kinddaarom blijven halen en 
brengen aan de straatkant. Ouders die wel in het gebouw komen dienen een mondkapje te 
dragen.  
 
Kerstvakantie: 
Van maandag 21-12 t/m vrijdag 1-1 is het kerstvakantie. Als uw kind in die weken niet komt, 
maar dat geldt ook voor alle andere dagen/weken in het jaar, dan graag afmelden via de 
kindplanner. Dan kunnen wij de personeelsplanning erop afstemmen. 
Op donderdag 24-14 en 31-12 zijn wij om 1700 uur gesloten.  
 
Sint en Piet: 
I.v.m. de corona hebben we besloten dit jaar geen Sint en Piet te laten komen op het KDV. 
Wel zijn er vanaf afgelopen week 2 oudste kinderen van de BSO bijna elke middag langs 
geweest, verkleed als Piet. Nou dat vonden de meeste kinderen al erg spannend. Dat zal 
deze week ook nog gedaan worden. Vanaf dinsdag 1-12 krijgen de kinderen een cadeautje 
tijdens de kring, zodat ze aan het eind van de week allemaal een cadeautje hebben gehad.  
 
Kerstbrunch: 
Op donderdag 17-12 is er op alle groepen een kerstbrunch. U mag hiervoor wat lekkers 
meegeven, maar dit moet wel verpakt uit de winkel komen. Overleg even met de leidsters 
waar behoefte aan is. 
 
Stagiaires: 
Er zijn 2 nieuwe stagiaires gestart op de peuter en peuter+ groep, Demi en Mariam, heel veel 
succes! 
 
Oudercommissie: 
We zijn weer op zoek naar nieuwe leden, wie wil er plaats nemen in de oudercommissie en 
meedenken over het beleid van het KDV en de BSO? Mail naar info@peuterthuis.nl 
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Tarieven 2021: 
De tarieven voor 2021 gaan omhoog naar €8,45 per uur voor alle jaarcontracten. We gaan 
dus van de verschillende tarieven per aantal weken per jaar af. De belastingdienst vergoedt 
max €8,46 per uur. De leidsters hebben een loonsverhoging gekregen in juli conform de 
nieuwe CAO, echter die moest met terugwerkende kracht vanaf jan uitbetaald worden. Ook 
krijgen de leidsters een oudejaarsuitkering. De oudercommissie heeft toestemming gegeven 
voor de verhoging van de tarieven. 
 
Babygroep: 
 
Komen en gaan: 
Stieven en Sara gaan naar de peutergroep, we zullen jullie missen! 
 
 
Peutergroep: 
 

Thema: Sinterklaas en kerst 
Vanaf de peuterleeftijd krijgt uw kind in de gaten dat je bij verschillende gebeurtenissen 
feest kunt vieren. Hun verjaardag is dan natuurlijk het hoogtepunt. Maar er zijn meer 
mensen jarig. En dan is er nog Sinterklaas, kerst, Pasen, het Suikerfeest etc. Juist de rituelen 
en gewoontes die bij een feest horen, zijn voor kinderen belangrijk. Ze geven houvast, uw 
kind snapt wat er gevierd wordt als hij de gewoonte herkent. Een taart op je verjaardag, een 
kerstboom met kerst, cadeautjes met Sinterklaas etc.  
 
Nieuwe kindjes:  
Stieven en Sara van harte welkom op de peutergroep, Jens, Viyenna en Skye gaan naar de 
peuter+ groep, heel veel succes! 
 

Peuter+ groep: 
 
Thema: Sinterklaas en kerst 
Sinterklaas kan helaas dit jaar niet komen, maar we gaan zeker weten leuke activiteiten 
doen! Pietengym, schoen knutselen en zetten, liedjes zingen en dansen, knutselen. 
En natuurlijk krijgen de kinderen een leuk cadeau van sint en piet.  
 
Komen en gaan: 
Junia en Wessel gaan van de plusgroep af. 
Hiep hiep hoera Jens, Viyenna en Skye zijn 3 jaar, welkom op de plusgroep. 
 

Speelgoed: 
Graag speelgoed van thuis, thuis laten om kwijt raken te voorkomen. 
 
Peutergym: 
Voor de kinderen die dinsdag en donderdag komen, er hoeft geen rekening meer gehouden 
te worden met de gymtijden, deze zijn aangepast. Dus de kinderen kunnen weer de normale 
tijden gebracht en gehaald worden, dus na 1 uur brengen en/of voor 1 uur ophalen.  
 


