NIEUWSBRIEF december 2021
Chr. Peuterspeelzaal “De Flierefluiter”
Postadres: Merwedestraat 25 - 3371 SN – 0184-632757
Noordstraat 1 - 3371 SP - 0184-714212
Pauwtjesmolen 55A- 3371 RL – 06-38536008
www.flierefluiter.info

Aan de ouders/verzorgers,
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een mail met een vragenlijst. Deze enquête is een soort
‘tevredenheidsonderzoek’ omdat wij uw mening belangrijk vinden.
Er komen verschillende onderwerpen voorbij: de kennismaking, de kosten, onze website, etc.
Wilt u de lijst invullen en naar ons (terug)mailen? Alvast bedankt!
Thema:
Deze week starten wij met het thema “Kerstfeest”. Fijn dat we dit ieder jaar
met de peuters kunnen vieren. De dagen voor de viering horen de kinderen
de verhalen rond de geboorte van de Heere Jezus. Het zijn verhalen die
begrijpelijk zijn voor de peuters en het is mooi om zo de boodschap van de
geboorte van Gods Zoon door te mogen geven.
De kerstviering op de groepen wordt dit jaar helaas zonder ouders gevierd.
De juffen vertellen het Kerstverhaal met grote platen in de kring en de peuters
zingen hierbij mooie liederen. (U kunt deze ook thuis zingen; Zie blad 2 ) Daarna
krijgen ze wat drinken en een koekje. Er zullen door de juffen foto’s gemaakt
worden en die kunt u bekijken op onze site. Natuurlijk wordt uw peuter alleen
gefotografeerd als u hier toestemming voor hebt gegeven.
Coronanieuws:
Helaas zijn er nog steeds een hoog aantal besmettingen en dat merken wij ook op de
peuteropvang. Daarom is er nu geen inloop tijdens het brengen van de peuters. U hoort in het
nieuwe jaar van ons of deze maatregel weer teruggedraaid kan worden. Voor nu blijft dit zo.
Ouders van nieuwe peuters mogen wel even mee naar binnen, zo kunnen deze kleintjes eerst
even wennen.
Ouderbijdrage per januari 2022:
We melden het nogmaals, per januari 2022 gaat de uurprijs iets omhoog. Het uurbedrag wordt
€ 8,50. U ziet in het overzicht hieronder wat het bedrag per maand is:
1x spelen mo = 3 uur per week (10 uur per mnd) = € 85,1x spelen mi = 2,33 u per week (7,8 uur per mnd) = € 66,30
2x spelen* = 5,33 uur per week (17,8 uur per mnd) = € 151,30 (*ochtend en middag)
Geeft u dit door aan de belastingdienst: ja. Het is verstandig om nog dit jaar de wijziging door
te geven. Geeft u dan het juiste bedrag door: € 8,50
Geeft u dit door aan de gemeente: nee. De gemeente is al op de hoogte van deze nieuwe
uurprijs. Zij passen dit automatisch aan.
De peuteropvang wordt naar verwachting niet duurder, want de kinderopvangtoeslag gaat ook
omhoog.
Wij zijn gesloten op:
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie: 15 en 18 april 2022

Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar!
Groeten van alle juffen,
Anita, Marjon, Hannie, Willemieke, Hester, Marja, Hanita,
Tineke, Linda en Inge.

KERST 2021 PSZ De Flierefluiter
Liedjes:
Bim bam:
Bim bam, bim bam,
Alle klokken luiden
Bim bam, bim bam
Voor het feest
Bim bam, bim bam,
Jezus is geboren
Bim bam, bim bam
Het is feest
Bim bam, bim bam
Laten wij God danken,
Bim bam, bim bam
Voor het feest.

De peuters maken een schaapje.

https://www.youtube.com/watch?v=cm5p1DpJWlM
Een blij verhaal:
Een blij verhaal, een blij verhaal,
Een blij verhaal voor allemaal,
Laat iedereen het horen
Dat Jezus is geboren.
Luid klokjes klingelingeling:
Luid klokjes klingellingeling
Luid klokjes kling
Laat de boodschap horen
Jezus is geboren
Voor die blijde klanken
Willen wij God danken
Luid klokjes klingelingeling
Luid klokjes kling
Afsluitingslied tijdens kerstviering:
Dank U voor deze mooie kerstdag,
Dank U voor dit feest zo blij,
Dank U dat ik het stil mag zeggen
‘t is ook feest voor mij.

En ze horen het verhaal van de
herders in het veld
en van Jozef en Maria.

