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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Alle peuters zijn inmiddels gewend aan het vaste ritme op de peuteropvang en ze 

genieten van alle activiteiten samen met de juffen. Ze zijn ook heel druk bezig met 

een verrassing voor papa; het is tenslotte bijna vaderdag. Alle vaders vast een fijne 
dag gewenst! 

In deze brief het nieuwe thema, maar ook een verzoek. U leest het hieronder. 

 

Wij hebben uw hulp nodig: 
Wilt u kijken of u afgelopen vrijdag een mail van ons ontvangen heeft? En mocht dat 

niet het geval zijn, wilt u dit dan doorgeven? Het liefst per mail: info@flierefluiter.info 

Dan hebben wij gelijk uw goede emailadres.  
U hoorde het al eerder van ons: Wij zijn verplicht om dit jaar maandelijks door te 

geven hoeveel uur de kinderen komen spelen. Daarvoor hebben wij nu een nieuw 

software programma aangeschaft: KOVnet. Dit is speciaal ontwikkeld voor de 

kinderopvang en zo worden uw gegevens veilig bewaard en ook veilig verstuurd naar 
gemeente of belastingdienst. Alle gegevens moeten dus in deze digitale administratie 

komen, daar hebben wij uw hulp bij nodig! In de mail staat een link en als u hierop 

klikt, komt u op een digitaal formulier. Wilt u de gevraagde gegevens invullen en het 
formulier versturen? Wij ontvangen het graag DEZE week. Alvast bedankt!  

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze manager, Inge de 

Rijke. Via de mail of telefonisch 06-40606039. 
 

Nieuw thema: Beer is jarig 

Bij dit thema gaat het om Beer die 3 jaar wordt. Tijdens dit thema zullen er allerlei 

activiteiten worden aangeboden die met tellen te maken hebben. 
Beer is de komende weken gezellig bij ons op de groep. Hij mag net als de peuters in 

de kring zitten en spelletjes doen. Natuurlijk vieren wij ook zijn verjaardag, maar dat 

duurt nog even: we kijken op de “aftelkalender” en plakken elke keer een sticker. Als 
alle vakjes vol zijn is het feest op de peuteropvang en mag beer trakteren! 

De peuters maken bij dit thema mooie, gekleurde ballonnen. 

 
We zingen allerlei liedjes: 

• Er is er één jarig hoera, hoera 

• Beer die is één jaar, Beer die is twee jaar.. 

• Twee violen en een trommel en een fluit 
• Verjaardag is een fijne dag 

• Ei, ei, ei, we zijn zo blij, want Beer is jarig en dat vieren wij! 

• Berend botje ging uit varen 
• Jezus houdt van alle kleine kinderen 

 

Woordenlijst:  
Beer – het feest – jarig – één – twee – drie – vier – vijf – tellen – het cadeautje – 

genoeg – het vriendje – de vingers – de verjaardag – de feesthoed – versieren – mooi 

– de ballon – de slinger – de taart – de kaarsjes – de snoepjes – iedereen – hoeveel – 

jaar – uitdelen – uitpakken – muziek – zingen - blij 
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TIPS VOOR THUIS: 
*Vraagt u thuis aan uw peuter wie er bijna jarig is, misschien hoort u dan wel over 

Beer.  

*We lezen op de groep het boek “Dikkie Dik is jarig”. Een liedje en ook verhaaltjes van 
Dikkie Dik vindt u op YouTube: ”Feest vieren met Dikkie Dik /complicatie / 

voorleesverhalen voor kinderen” 

*Ook op YouTube het lied Nijntje is jarig, heel leuk om samen met uw peuter naar te 
kijken en luisteren. En mee te zingen: “Nijn is jarig vandaag..”  

(Dat liedje kent uw peuter vast!) 

*Thuis kunt u met uw peuter spullen of speelgoed tellen. Herhaling is voor peuters 

heel belangrijk, dus goed om een paar keer hetzelfde te doen. 
 

Corona nieuws: 

Gelukkig zijn er bij ons geen meldingen binnengekomen van ouders of kinderen met 
Corona. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden alleen nodig 

wanneer uw kind één van de volgende klachten heeft; verkoudheid, hoesten, koorts, 

niet lekker/misselijk. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk 

op Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM  
Op de peuteropvang houden wij ons aan het speciale protocol. U kunt dit nalezen op 

onze site bij ‘nieuws’ en bij ‘beleidsplan’. 

 
Nieuwsbrief: 

Deze maand krijgt u de nieuwsbrief weer twee keer: op papier en óók via de mail. Wilt 

u het doorgeven als de mail niet aangekomen is? Ook kunt u de nieuwsbrief lezen op 
onze site www.flierefluiter.info  

 

Zingen: 

 

 
Vakantie in 2020                                                        

Wij zijn gesloten op: 

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

Herfstvakantie   ma.19 oktober 2020 t/m vr. 23 oktober 2020  

Kerstvakantie                      ma. 21 december t/m vr. 1 januari 2021            

        

Hartelijke groet,  de juffen 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-antwoorden
http://www.flierefluiter.info/

