
 

 

 

 

 

 

Vragenlijst 

Vorige week heeft u de uitnodiging ontvangen voor het invullen van de ouder 

tevredenheids vragenlijst. Ieder jaar vragen wij u als ouders deze lijst in te vullen. Tot 

nu heeft ongeveer een kwart van alle ouders de lijst beantwoord, mocht u dat nog niet 

hebben gedaan zou u dat dan alsnog willen doen? Hoe hoger de respons, hoe 

betrouwbaarder de uitkomsten zijn. U kunt de lijst nog tot woensdag invullen. Het 

invullen kost u ongeveer 10 minuten. 

Boompje cadeau 

  

Eind vorig jaar kregen we een aanbod van de 

gemeente, we konden een boom uitkiezen. 

Een soort Sinterklaas cadeautje voor alle 

scholen. Dat is de Notarisappel geworden. 

Deze week is het boompje geplaatst, het staat 

in het gazon voor de kleuteringang. 

 

 

 

 

Peutergym 

Morgen gaan we weer gymmen. Onder leiding van  

meester Christian kunnen de peuters weer heerlijk  

bewegen. We beginnen om elf uur. 
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Algemeen 

Meivakantie: 

Wij zijn ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor de meivakantie (25 april 

t/m 6 mei ‘22). Het thema is ‘’Op de boerderij’’. Voor onze planning is het belangrijk 

om te weten hoeveel kinderen wij in de vakantie kunnen verwachten. 

 

Daarom het vriendelijke verzoek om aanwezigheid/afwezigheid tijdens de 

meivakantie voor 10 maart a.s. aan ons door te geven via het ouderportaal. 

 

 

Breng en haaltijden 

❖ Kinderen voor de kinderopvang kunnen worden gebracht tussen 7.30 en 9.00 

uur en kinderen van de peuteropvang om 8.30 uur.  

❖ Vanaf 12.15 tot 12.30 uur (peuteropvang) en 12.30-13.00 uur / 16.00-18.15 uur 

(kinderopvang) kunnen kinderen worden opgehaald.  

❖ Wanneer er van de haal- en brengtijden afgeweken wordt wil de pedagogisch 

medewerker dit graag van te voren weten. Gevolg hiervan kan zijn dat het 

overdrachtsmoment ingekort wordt om het reguliere dagprogramma voor de 

andere kinderen minimaal te verstoren. 

 

 

Baby/dreumesgroep 

Wat hebben we genoten van het mooie weer en van de mooie nieuwe tuin. Heerlijk 

om de kinderen hiervan te zien genieten. We hebben dan ook veel buiten gespeeld en 

gewandeld met de bolderkar. 
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Dit is ook de eerste week van het nieuwe thema ‘familie’. We hebben nieuwe speeltjes 

aan de babygym en lezen boekjes over het thema ‘familie’.  Een voorbeeld hiervan is: 

‘Ik vind je lief, mama’ en ik vind je lief, papa’. Ook hebben we het liedje ‘ik ben ik, en 

jij bent jij’ geluisterd en gezongen. 

Ik ben ik 

En jij bent jij 

Dat is mijn mama 

En die hoort erbij 

Ze is heel lief 

En zorgt voor mij 

Mama, mama, 

Mama, mama van mij 

Ik ben ik 

En jij bent jij 

Dat is mijn papa 

En die hoort erbij 

Hij is heel groot 

En houdt van mij 

Papa, papa, 

Papa, papa van mij 

 

Peutergroep 

Bij de peutergroep leeft het thema familie volop. We doen een 

pop in bad, en hierna naar bed. En we bekijken elke dag de 

familiewand met foto’s.  

We zijn erg blij dat de ouders weer binnen mogen komen. Ook 

hebben we een mooie nieuwe kast voor de tassen gekregen. Elk 

kind kan zijn tas in een vakje leggen 

met daarbij evt. handschoenen en 

ook leggen wij de knutsels erin. 

Ideaal!  

Natuurlijk genieten wij met het mooie weer ook erg van 

het buiten spelen in onze mooie tuin.  

 

 



 

BSO 

Deze week hebben we weer leuke activiteiten gedaan m.b.t. tot het thema ziek en 

gezond. We hebben een dokterskoffer geknutseld, ook hebben we bezoek gehad van 

Sandra , ze kwam wat vertellen over haar werk als verpleegkundige en de kinderen 

konden een gebit inkleuren en daarna mochten ze tanden poetsen. 

Natuurlijk hebben we, nu het zonnetje volop schijnt, ook heerlijk buiten gespeeld; 

speelgoed uit de schuur en het genieten kon beginnen. Donderdag staat er een gezonde 

fruitsalade op het programma, dat wordt smullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


