
NIEUWSBRIEF september 2019 

Chr. Peuterspeelzaal “De Flierefluiter” 
Postadres: Merwedestraat 25 – 3371 SN – 0184-632757 

www.flierefluiter.info 

  
 

Aan de ouders/verzorgers,   
 

Fijn dat we u en de peuters weer konden begroeten op onze peuterspeelzaal. Het 

starten op de groep is voor sommige kinderen, vooral de nieuwkomers, even wennen. 
Toch is het altijd bijzonder te zien hoe snel de peuters zich weer veilig voelen binnen 

de groep en genieten van het spelen op onze peuteropvang.  

 

Thema “De dierentuin” 
Voor ons nieuwe thema maken we in de speelruimte een “dierentuin”. Met een kassa, 

verkleedkleren en natuurlijk de dieren. 

 

Misschien bent u in de zomervakantie met uw  

kind(eren) naar de echte dierentuin geweest.  

Het is leuk als uw kind iets mee mag nemen wat  
hem/haar doet denken aan de dierentuin, zoals een 

plattegrond, een folder, een foto of een knuffel van een  

dier uit de dierentuin. Natuurlijk gaan de spullen na  

het thema weer mee naar huis! 
 
TIPS VOOR THUIS: 

• Het is voor uw peuter belangrijk om voor te lezen. Bij dit thema zijn diverse 

prentenboeken te vinden, bijvoorbeeld “Nijntje in de dierentuin”. Bij de 

bibliotheek zijn veel boeken te vinden en dit kost u niets: uw kindje kan gratis 
lid worden! 

• Het is leuk als u thuis ook het liedje zingt over de olifant “Daar komt een 

olifant”.  U vindt dit liedje op YouTube. 
 

Woordenlijst: 

de dierentuin, de kassa, betalen, het geld, de rugzak, het fototoestel, de plattegrond, 

lopen, eten en drinken, (de dieren)voeren, ver weg, dichtbij, de auto, de olifant, de 
slurf, de krokodil, de papegaai, de giraf, een lange nek, de leeuw, de aap, de zebra, 

groot, klein, gevaarlijk, het hok, de oppasser, schoonmaken. 

 
Uw peuter is ziek of komt om een andere reden niet spelen: 

Wilt u bellen naar de juffen op de groep als uw kind niet kan komen spelen? Zo weten 

de leidsters wie er die dag wel of niet komt spelen. 
 

Parkeren: 

Af en toe is het lastig om een parkeerplekje te vinden rond onze beide locaties. Als u 

in de wijk parkeert, wilt u dan zoveel mogelijk rekening houden met de bewoners? 
Daarnaast geldt er naast onze locatie aan de Noordstraat 1 (Kon. Wilhelminaschool) 

een verbod om lang te parkeren. Het is daar een zogenaamde ‘kiss and ride’ zone. 

Daar mag u niet langer parkeren dan 15 minuten. Daarnaast wonen er in de gehele 
wijk kinderen, dus past u steeds uw snelheid aan. Het is fijn als iedereen rekening 

houdt met elkaar en er ongelukken worden voorkomen! 

 



 
Inlooptijd bij het brengen: 

Op de ochtend is de inlooptijd van 08.30-09.00 uur en op de middag van 13.15-13.30 

uur. U hoeft niet de gehele inlooptijd op de groep te blijven. Soms is het voor een 
peuter beter wanneer mama (of papa) wat sneller afscheid neemt. Kijk hierbij wat bij 

uw peuter past en overleg dit eventueel met de juffen op de groep. Heeft u veel 

vragen aan de medewerksters dan kan dit beter op een ander moment; maakt u dan 
een afspraak voor een gesprek. 

 

Jas en tas mee: 

Sommige peuters vinden het heel vervelend als zij na een “ongelukje” geen eigen 
kleding aan kunnen. Wilt u daarom denken aan een verschoning in hun tas? En een 

luier en doekjes als uw peuter nog niet zindelijk is? De tas mag in de hal onder de 

kapstok neergezet worden. Het is fijn wanneer er een naam in (of op) de jas en tas 
staat, want niet alle kinderen herkennen hun spullen. Het liefst een sticker of 

naamkaartje aan de buitenkant van de tas, zo kunnen de juffen de tas makkelijker 

vinden.  

 
Het ophalen van uw kind: 

Wordt uw kind door iemand opgehaald die de leidsters niet kennen? Dan moet u dat 

van tevoren aan de leidsters doorgeven. Mochten de leidster hier niet van op de 
hoogte zijn, dan is het beleid dat er eerst contact gezocht wordt met de 

desbetreffende ouder. We willen zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die 

wij voor uw kind dragen. 
 

Gevonden voorwerpen:  

Er hangen nog wat spullen aan de kapstok, zit er iets van uw peuter bij? 

 
Liedje: 

 

         Jongens, meisjes aan de kant,     
 want daar komt een olifant.    

 Grote poten, grote oren,                            

 En een lange slurf van voren. 
 Jongens, meisjes, aan de kant, 

 Want daar komt een olifant. 

 

 
Vakantie en vrije dagen:                                                             

Op onderstaande dagen is er geen peuteropvang: 

 
Schooljaar 2019-2020: 

Herfstvakantie                    ma. 21 okt t/m vr. 25 okt 2019 

Dankdag                            woe. 6 nov 2019 

Kerstvakantie                     ma. 23 dec 2019 t/m vr. 3 jan 2020 

Voorjaarsvakantie               ma. 24 feb t/m vr. 28 feb 2020  

Biddag                               woe. 11 mrt 2020 

Pasen                                 vr.10 april t/m ma. 13 apr 2020 

Meivakantie                        ma. 27 apr t/m vr. 8 mei 2020 

Hemelvaart                         do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020     

Pinksteren                          ma. 1 juni 2020                         

Zomervakantie                   ma. 20 juli  t/m vr. 28 aug 2020            

 

Groeten van de juffen                                          
        


