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Tijdens de periode van corona moesten wij verschillende dingen aanpassen op onze locaties,
zoals het brengen en ophalen van de peuters. Bij het brengen van uw peuter loopt u inmiddels
weer de groepsruimte in, maar nu mag dit per juni a.s. ook weer bij het ophalen.
Vanaf woensdag 1 juni a.s. geldt: bij het ophalen van de peuters hoeft u NIET meer buiten te
wachten. Als de deur open is, kunt u naar binnen lopen en uw peuter ophalen in de
groepsruimte. In de hal pakt u zelf de jas en tas van uw peuter.
Nieuw thema:
We starten volgende week met ons themaboek: Boer Boris gaat naar zee
https://youtu.be/uWcGwcbMZNs

In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over dit thema.
Omdat het bijna Vaderdag is, maken de peuters eerst een verrassing
voor papa!
Uw peuter wordt 4 jaar en gaat naar de basisschool, dit geeft u door:
Als uw peuter 4 jaar is en gaat starten op de basisschool, dan geeft u dit door aan de
belastingdienst. U bent wettelijk verplicht om dit te melden; geeft u nu alvast de juiste
einddatum door! Voor de kinderen die na de zomervakantie niet meer komen spelen op De
Flierefluiter is de einddatum dit jaar 15 juli 2022. Krijgt u toeslag van de gemeente? Dan hoeft
u dit niet door te geven, de gemeente vraagt de einddatum bij ons op.
Uw peuter is 4 jaar en blijft nog op de peuteropvang:
De toeslag loopt rond de zomervakantie meestal door, met een maximum van 6 weken. Is de
periode langer, houdt u er dan rekening mee dat u aan de belastingdienst mogelijk een deel
van de toeslag moet terugbetalen. De gemeente betaalt de toeslag alleen door als uw peuter
nog niet terecht kan op de basisschool. Ook met een maximum van 6 weken. Kan uw peuter
naar de basisschool maar kiest u ervoor uw kind nog op de peuteropvang te laten, dan
ontvangt u geen toeslag meer van de gemeente.
Ontruimingsoefening:
Elke maand doen wij met de kinderen een ‘ontruimingsoefening’. Dit gaat natuurlijk op een
leuke, speelse manier. Soms laten wij een toetertje horen en zeggen dan: “de toeter gaat, kom
snel naar buiten!” Wij gaan dan met de kinderen naar buiten en nemen een speciaal
evacuatietouw mee. Aan dat touw zitten ringen die de peuters goed vast kunnen houden. Op
het plein pakken zij allemaal een ring vast en op die manier kunnen wij veilig lopen met de
peuters. Bij calamiteiten zijn de peuters zo gauw in veiligheid. Wij hopen natuurlijk dat er nooit
iets ernstigs zal gebeuren, maar mocht het nodig zijn dan weten alle leidsters wat zij moeten
doen. Tijdens het lopen zingen wij ook liedjes, u leest ze hieronder:

tjoeke, tjoeke, tjoek daar gaat de trein,
tjoeke tjoeke tjoek, wat gaat dat fijn!
Stap maar in mevrouw, meneer,
tjoeke, tjoeke, tjoek daar gaat tie weer!

Een treintje ging uit rijden,
van Amsterdam naar Rotterdam
en achter al die raampjes daar zaten
zoveel kindertjes,
en die deden zo, en die deden zo,
achter al die raampjes,
en die deden zo en die deden zo, zie za zo!
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Groeten van de juffen

