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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Wat fijn dat we u en de peuters weer konden begroeten de afgelopen week. De 

zomervakantie is weer achter de rug en wij zijn weer enthousiast gestart. Deze 

nieuwsbrief krijgt u per mail, maar ook nog op papier. Dit even ter controle. Heeft u 
de nieuwsbrief NIET ontvangen per mail, geeft u dit dan even aan ons door!  

                                          

                                          Vorige week feliciteerden we juf Hannie omdat zij al  

                                                               25 jaar                                         
                                                     op onze peuteropvang werkt.            
                                               Eerst als vrijwilligster en later als juf. 

                                       

                                       “Hannie, wij wensen je gezondheid en Gods Zegen toe bij 
je werk op De Flierefluiter. We hopen dat je nog heel lang 

bij ons blijft werken!” 

 
 

 

Het thema: 

Het thema deze weken is “mijn huis”. We gaan kijken met de peuters hoe een huis 
eruit ziet en samen met de kinderen benoemen we de onderdelen, zoals de deur, het 

raam en het dak. Waar wordt een huis van gemaakt?  

We laten bakstenen en een dakpan zien.  
Verder kijken we naar de binnenkant; wat staat er allemaal  

in huis? De eerste twee weken staat het huis waarin we  

wonen centraal. De laatste twee weken staat het  
prentenboek “Kleine muis zoekt een huis” centraal,  

waarbij het ook gaat over ‘groot en klein’.  

 

Woordenlijst: het huis, bouwen, de bouwhelm, de (bak)stenen, wonen, de straat, 
groot, klein, de deur, naar binnen gaan, naar buiten gaan, open, dicht, de bel, de 

brievenbus, de gang, de (woon)kamer, de slaapkamer, de keuken, de badkamer, de 

zolder, boven, beneden, de trap, de tuin, de schuur, het dak, de schoorsteen, het 
raam, de muren. 

 

Wilt u aan uw peuter een foto/print meegeven van het huis waarin jullie 
wonen?   
Dit mogen foto’s van de buitenkant (voor en/of achterkant) zijn, maar ook van 
een ruimte in huis. U kunt samen met uw kind een foto uitkiezen en thuis alvast 
kijken wat er op de foto te zien is. Tijdens het kringgesprek gaan we foto’s 
bekijken met de kinderen. (Graag een kleine foto, liever geen A4 prints) 

 

Tips voor thuis: 
*Met uw peuter de foto thuis bekijken en (laten) benoemen wat erop te zien is. 

*Een prentenboek over huizen en/of wonen voorlezen, of plaatjes benoemen. 

*Met blokken of lego samen een huis bouwen. 



*Leest u de woorden van de woordenlijst en probeer die thuis spelenderwijs te 
herhalen. Herhaling is heel belangrijk bij peuters! 

 

Corona nieuws: 
Er zijn ook na de vakantie gelukkig geen meldingen binnengekomen van ouders of 

kinderen met Corona. U ontvangt regelmatig van ons een mail met daarin informatie 

over alle afspraken en wijzigingen. Wilt u dit goed lezen? Alvast bedankt. 
 

Naam in de jas: 

Nogmaals de vraag aan u of u op de jas van uw peuter met DUIDELIJKE letters de 

naam van uw peuter wilt zetten. Dit kan met een label of met een sticker. Dat is fijn 
voor de juffen en zo gaan de peuters met de goede jas naar buiten. Helpt u mee? 

 

Liedje:                                                Boek: 
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
In Holland staat een huis 
In Holland staat een huis 
 
En dat huis dat heeft een dak 
En dat huis dat heeft een dak 
En dat huis dat heeft een dak, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
En dat huis dat heeft een dak 
En dat huis dat heeft een dak 
 
En dat huis dat heeft een deur 
En dat huis dat heeft een deur 
En dat huis dat heeft een deur, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
En dat huis dat heeft een deur 
En dat huis dat heeft een deur 
 
En dat huis dat heeft een raam 
En dat huis dat heeft een raam 
En dat huis dat heeft een raam, ja, ja 
Van je singela singela hopsasa 
En dat huis dat heeft een raam 
En dat huis dat heeft een raam 

(muziek en liedje te vinden op youtube) 

 

Betaling ouderbijdrage: 

U betaalt een vast bedrag per maand aan onze peuteropvang. Dit bedrag wordt (na 
uw toestemming) automatisch van uw rekening afgeschreven. U kunt een deel van 

deze kosten terugkrijgen door toeslag aan te vragen bij de gemeente 

(eenverdienersgezin) of bij de belastingdienst (tweeverdienersgezin). Gebruikt u bij de 
aanvraag de gegevens die op uw plaatsingsovereenkomst staan; daar zijn de juiste 

startdatum en het aantal uren ingevuld. Neemt u deze datum en uren zo over, dan 

klopt het ook met de betaling én met de toeslag. 
 

Vakantie in 2020                                                 
Wij zijn gesloten op: 

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

Dankdag                                                              4 november 2020 

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

                                                                                  Hartelijke groet, de juffen 


