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Aan de ouders/verzorgers,   
 

Afgelopen weken maakten alle peuters met plezier een mooi cadeau voor papa. We 

hopen dat alle vaders blij waren met deze mooie verrassing!  
 

Nieuw thema: “De brandweer” 

Bij dit thema leren de peuters door kringgesprekken, verhalen en door spel wat de 

brandweerman doet als er ergens brand is. De kinderen maken kennis met de 
attributen die horen bij de brandweer, hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. 

spelmateriaal en prentenboeken, maar we nodigen de brandweer ook uit om dit van 

dichtbij te laten zien en beleven.  
De woorden bij dit thema: 

de brand, het vuur, de vlammen, de rook, heet/warm, koud, blussen, spuiten, het 
water, nat maken, de brandweerman/vrouw, de brandweerauto, de sirene, het 
zwaailicht, gevaarlijk, voorzichtig, snel, langzaam, de ladder, klimmen, helpen, het 
brandweerpak, de helm. 
 

TIPS VOOR THUIS: 
• Het is fijn wanneer u thuis een prentenboek voorleest over dit onderwerp. Bij de 

boekhandel en in de bibliotheek vindt u vast wel boekjes over de brandweer.  

• Ook op internet staan er leuke tips: kijk op kleuteridee.nl en klik op 
“brandweer”. Vooral de interactieve praatplaat is leuk te gebruiken samen met 

uw peuter.  

 
Foto’s thema: 

Voordat uw kind bij ons komt spelen, geeft u op het plaatsingsformulier aan of u 

toestemming geeft voor het maken van foto’s van uw kind. Mocht u deze toestemming 

(wel/geen) willen wijzigen dan kan dat. Geeft u dit via email aan ons door: 
info@flierefluiter.info  Tijdens ons thema “De brandweer” zullen er weer foto’s 

gemaakt worden en deze kunt u daarna bekijken op onze site.  

 

Schoonmaakavonden, helpt u mee? 

Binnenkort zijn er weer schoonmaakavonden, hiervoor komt een lijst te  

hangen waarop u zich kunt aanmelden.  
Noordstraat: D.V. 3 juli a.s.  

Merwedestraat: D.V. 4 juli a.s.  

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.  
Het is de bedoeling dat u, in de periode dat uw kind de peuteropvang bezoekt, zeker 

één keer meehelpt. Zo verdelen we het mooi met elkaar. De juffen zorgen voor 

koffie/thee en wat lekkers! 

Oudercommissie: ! 
Wij zijn dringend op zoek naar een ouder waarvan de peuter speelt op de Noordstraat 

en die ook lid wil worden van onze oudercommissie!  

Onze oudercommissie bestaat uit ouders die een peuter hebben op de peuteropvang. 
Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.  
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De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het 
medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement (ter inzage op locatie). 

Wij hebben afscheid genomen van een aantal ouders en verwelkomen hierbij de 

nieuwe leden. 
Onze oudercommissieleden zijn nu: Clari de Ruiter (Noordstraat) 

Anita Nieuwpoort, Marit Nugteren en Corina Mosterdijk (Merwedestraat) 

Wilt u ook twee keer per jaar met ons meedenken en meepraten, geef u dan op als 
lid! 
 
Jaaropgave belastingdienst: 

Heeft u een jaaropgave nodig, dan kunt u die aanvragen. Het liefst per mail met 
daarin de vermelding van de naam van uw peuter. U krijgt deze jaaropgave dan zo 

snel mogelijk per mail toegestuurd. 

 
Warm weer, dan insmeren: 

Mocht het de komende tijd weer warm worden, dan vragen wij u uw peuter thuis al in 

te smeren met zonnebrandcrème.  

 
Website: 

Op onze website vindt u allerlei informatie over onze peuteropvang. U vindt daar ons 

beleidsplan en onze visie. Maar ook veel praktische informatie zoals onze speeltijden, 
de vakanties, de kalender en ons nieuws. Ook staan er foto’s op van diverse thema’s. 

 

Liedje: 
De wijs is: Hoedje van papier. 

 

Eén, twee, drie, vier. 
Brandweerman, brandweerman 
Eén, twee, drie, vier, 
Kom, de brand is hier! 
Neem nu vlug de waterspuit 
Blus het vuur maar heel snel uit!     
Eén, twee, drie, vier. 
Kom, de brand is hier! 
 
 

 
 

 

 
Vakantie en vrije dagen:  

Op onderstaande dagen is er geen peuteropvang: 

Vakantierooster 2019:                                                                                     

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019                     
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Dankdag 6 november 2019 

Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 
 

Hartelijke groet,          

de juffen 


