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Aan de ouders/verzorgers,    
  

Op alle groepen is het Sinterklaasfeest inmiddels gevierd en dat was weer leuk! De juf las het 

boek van Dikkie Dik voor waarin Dikkie Dik en Beer de muts van Sint en Piet gaan passen. De 

peuters leerden zo begrippen als groot en klein. Het ‘schoen zetten’ was een beetje anders, 

want er zat een lekker snoepje in maar geen cadeautje. Na het lezen van de brief van Sint 

gingen de peuters op zoek naar de cadeautjes. “Waar heeft Piet ze verstopt?”. Gelukkig werden 

de grote zakken gevonden en alle kinderen kregen een bal!   

En dit past weer mooi bij het thema van deze week.   
  

Thema deze week: Beweeg je mee?  

Deze week is het PEUTERWEEK. U heeft dit al kunnen lezen in het (papieren) ouderblad wat u 

ontving op de locaties. Dit formulier zit nogmaals als bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Bewegen is heel belangrijk voor peuters, ze leren er meer van dan je op het eerste gezicht 

denkt. Allereerst is het belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor andere 

ontwikkelingsgebieden. Beweging is ook goed voor de emotionele en verstandelijke  

ontwikkeling. Als een kind regelmatig en gevarieerd beweegt, bevordert dat de weerstand en 

een goede gezondheid. Bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de sociale 

vaardigheden van je peuter. Spelen en bewegen is ook goed voor de taalontwikkeling. Je kind 

leert begrippen  als onder, boven, snel en langzaam. Dus bewegen is gezond!   

Tips voor thuis:  

*Uw peuter heeft een bal gekregen en op het ouderblad     

staan veel makkelijke spelletjes die u thuis kunt doen.  

*Op de ouderbladen van Jong JGZ vindt u ook veel informatie   

en leuke tips! (zie bijlagen)  
  

Peuteropvang en VVE:  

VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een onderdeel van het 

onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, 

ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te 

zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De Voorschool is de opvang en 

de Vroegschool is de eerste jaren van de basisschool. De gemeente Hardinxveld ondersteunt 

het VVE programma. Dit is ook wettelijk verplicht. In Hardinxveld bieden de peuteropvang VE  

(Voorschoolse Educatie). Meer informatie leest u op onze site.  
  

Kerstfeest 2022:  

Op De Flierefluiter wordt het Kerstfeest met de peuters gevierd en daar bent u bij uitgenodigd: 

Op de ochtenden in week 51 (19 t/m 23 december) wordt de kerstviering gehouden aan het 

einde van de ochtend. U bent welkom om 11.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Per peuter mag er 

1 volwassene aanwezig zijn en omdat er weinig ruimte is, vragen wij u géén andere kinderen 

mee te nemen. We hopen op uw begrip. U ontvangt binnenkort een uitnodiging!                                                                                                 
  

Wijzigingen per januari 2023 komen op nieuwe overeenkomst:                U ontvangt op 

Ochtend: inloop van 08.30 uur – 08.45 uur, ophalen om 12.00 uur.          de groep een 

Middag: inloop van 13.00 uur – 13.10 uur, ophalen om 15.45 uur.              nieuwe       

Geeft u de nieuwe uurprijs en uren door aan de belastingdienst!        Plaatsingsovereenkomst! 
 

Wij zijn gesloten op:  

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023  

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023                     Groeten van de juffen  

https://www.cjgleiden.nl/showcats.asp?cat_id=103157

