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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Deze week zijn we met een nieuw thema gestart: “De bakker”. Binnen dit thema valt 

ook 5 december, daarom gaan de peuters zelf kruidnootjes bakken op de 

peuteropvang, net als de bakker. In de eerste week van december wordt er op de 
groep een verhaal vertelt over de Sint en alle peuters mogen hun schoen zetten in de 

hal. Daar zit dan als verrassing een cadeautje in. Het geheel wordt als een “verhaal” 

aangeboden, er komt geen Sint of Piet op onze peuteropvang.  

                         
Het thema “De bakker”: 

Brood is voor de meeste kinderen vertrouwd; iets dat ze dagelijks zien én eten. 

Tijdens het kringgesprek wordt hierover gesproken. Natuurlijk bakt de bakker ook 
andere lekkere dingen, zoals taart en koekjes. De peuters mogen bij dit thema ook 

proeven; mocht uw kind een allergie hebben, wilt u dit dan doorgeven aan de juf? 

De peuters versieren een bakkersmuts met  

gekleurd papier, zij gaan dit keer plakken.  
En ze ‘bakken’ taartjes en koekjes van klei. 

Ook leuk: de poppenhoek (huishoek)  

wordt een bakkerswinkel! 
Woordenlijst: het brood, de boterham, het witbrood, het bruinbrood, de krentenbol, 

het stokbrood, de bakker, de winkel, kopen, betalen, eten, (niet)lekker, smeren, het 

mes, koud en warm, ruiken, proeven, hard en zacht, groot en klein, de kruidnootjes, 
kneden, het deeg, de oven, bakken. 

Tips voor thuis: *koekjes bakken *verschillende soorten brood (wit/bruin) en bolletjes 

proeven *samen zingen van de bakker (zie liedje) 
 

Nieuws over de woensdagochtendgroep op de Merwedestraat: 

Op deze groep werken nu juf Hester en juf Anita. In januari volgend jaar zal dit anders 

zijn: juf Anita gaat stoppen op deze groep en juf Linda komt dan in haar plaats. 
Wij vinden het jammer dat juf Anita op deze ochtend stopt, maar gelukkig blijft zij wel 

op de maandag en de donderdag bij ons werken! 
 

Coronanieuws: 

Helaas is nu ook binnen ons team Corona geconstateerd. Juf Linda is ziek thuis, maar  

gelukkig is zij weer aan het herstellen. Er zijn verder geen maatregelen genomen; zij 
was kort daarvoor niet aan het werk op de groep. Wij wensen haar van harte 

beterschap! Juf Anita moest tijdelijk in quarantaine, maar mag inmiddels weer aan het 

werk. Daar zijn we dankbaar voor.  

Wilt u de maatregelen die nu gelden op onze peuteropvang nog eens nalezen? U vindt 
ze op onze site, ga daar naar ‘organisatie’ en kies voor ‘beleidsplan’. 
 

Uurprijs kinderopvang 2021: 
Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maximum uurprijzen voor kinderopvang, bso en 

gastouderopvang. De maximum uurprijs is het bedrag tot waaraan een ouder een 

vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De (kinderopvang)toeslag 
gaat dus ook omhoog. De uurprijs voor kinderopvang stijgt van € 8,17 (2020) naar  

€ 8,46 in 2021.  



Het bestuur heeft besloten om de uurprijs voor De Flierefluiter ook te verhogen en 
volgt daarmee het landelijk advies. Onze oudercommissie heeft deze verhoging 

bekeken en is akkoord gegaan met dit besluit. Binnenkort krijgt u hier meer informatie 

over.  
 

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!” Dit maakt het makkelijker als het alarm echt af 

gaat en zo schrikken de kinderen minder snel. 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 verder lopen met de peuters. Als er calamiteiten zijn 

op de Noordstraat lopen de kinderen naar onze locatie aan de Merwedestraat en 

andersom. Zo zijn de peuters gauw in veiligheid.  

Wij hopen natuurlijk dat er nooit iets ernstigs gebeurd, 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! 
 
 

 

Zingen: 

 Zeg bakkertje, zeg bakkertje, wat doe je met dat meel?  
 Ik maak er grote broden van en koekjes o zo veel. 

  

 Zeg kinderen, zeg kinderen, wat doe je met dat brood?  
 Ik eet het op met ...-...-... zo word ik lekker groot. 

 (pin-da-kaas, ha-gel-slag, enzovoort)  
 
Op youtube te vinden en de muziek(noten) op ”liedjeskist.nl” 
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