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Aan de ouders/verzorgers,   
 

Allereerst willen we alle ouders bedanken die onze vragenlijst invulden. U kwam met goede tips 
en ook met mooie reacties. Dank daarvoor. We gaan de genoemde punten binnen het team 
bespreken. Wilt u ook nog meedoen? Dat kan, de mail met de vragenlijst is op 6 december 
2021 naar u verzonden. Heeft u de mail niet meer, vraagt u dan een nieuwe vragenlijst aan: 
stuur een mailtje naar info@flierefluiter.info. Het is fijn wanneer we van nog meer ouders een 

reactie ontvangen!  
 

Thema: 
Volgende week starten wij met het thema “Niemand is als jij”. Dit is het thema van het Kerk-
School-Gezin project. Al vele jaren vindt er één keer per jaar een themaweek plaats met 
betrekking tot kerk, school en gezin. Verschillende kerken en basisscholen in ons dorp doen 
hieraan mee in de week van 24 t/m 28 januari a.s. Op zondag 30 januari zal er in diverse 
kerken aandacht besteed worden aan dit project. Als Christelijke peuteropvang willen we dit 
jaar ook weer bij dit project aansluiten, maar dan over een periode van twee weken. 
Op onze peuteropvang kiezen wij voor het Bijbelverhaal over de Schepping (Genesis 1). De 
kinderen horen dit verhaal en zingen liederen die hierbij passen. 
Ze leren het liedje “Zeg wie heeft gemaakt”. Youtube: https://youtu.be/nNEJ3eujoRk 
 

  
Tips voor thuis: 
-Samen zingen met uw peuter: 
Ben je groot of ben je klein: https://youtu.be/dd06w1A1gmE  
God kent jou vanaf het begin: https://youtu.be/DfAuq2xXH2s 

-Het scheppingsverhaal thuis lezen/vertellen, of laat uw peuter het verhaal (terug)vertellen!
   
Coronanieuws: 
Helaas zijn er nog steeds een hoog aantal besmettingen, daarom is er nog geen inloop tijdens 
het brengen van de peuters. We hopen dat deze maatregel binnenkort 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. 
 

VVE tasje thuis?  
Alle VE kinderen krijgen bij elk thema een tasje mee met materialen om thuis (extra) te lezen 
of te spelen. Geeft u het weer mee naar de peuteropvang? Bedankt! 
 

Wij zijn gesloten op:                                                                                         
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 

Paasvakantie: 15 en 18 april 2022                                            
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022                                    Groeten van de juffen                                                                    
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