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Aan de ouders/verzorgers,
Volgende week, vanaf maandag 8 februari zijn wij weer gewoon open. Wij zijn blij dat wij u en
de peuters weer mogen ontvangen!
Thema: “Kikker in de kou”
Midden in deze wintertijd staan we met de kinderen stil bij dit seizoen. Buiten is het kouder,
binnen moet de kachel aan en we dragen winterkleren. Maar ook sneeuw en ijs horen bij de
winter. We gebruiken hierbij het prentenboek “Kikker in de kou” van Max Velthuijs. In dit boek
gaat het ook over thema’s als vriendschap, elkaar helpen en emoties (blij, verdrietig). Ook de
liedjes die we zingen, gaan natuurlijk over de winter.
Woordenlijst: de winter, de sneeuw, wit, koud, warm, het ijs,
het water, bevroren, uitglijden, helpen, de kachel, samen spelen,
schaatsen, de handschoenen/wanten, de sjaal, de winterjas,
de muts, verdrietig, blij, de vriendjes, naar binnen /buiten gaan
Tips voor thuis: zie de laatste Flierefluitermail.
LET OP: Inlooptijd aangepast!
Vanaf januari dit jaar zijn onze tijden iets veranderd:
De inlooptijd is ’s morgens van 08.30 – 08.45 uur en het ophalen is 11.30 uur gebleven.
De inloop ‘s middags is van 13.10 – 13.25 uur en het ophalen is hetzelfde gebleven:15.30 uur.
Coronanieuws:
Wij hopen dat iedereen gezond is en dat alle kinderen weer kunnen starten. Onze pedagogisch
medewerksters zijn gelukkig weer beter, alleen juf Hanita is nog niet voldoende hersteld. Wij
wensen haar beterschap toe!
Wij hebben inmiddels een nieuw protocol i.v.m. de Coronamaatregelen. U vindt dit aangepaste
protocol in de bijlage en ook op onze site. Hierin staan algemene afspraken, maar ook
specifieke afspraken over het brengen en ophalen, oudergesprekken, hygiëne, etc.
Betaling tijdens sluiting:
De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door
te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting.
Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de opvang.
En werden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief
de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een
tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.
De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de
kinderdagopvang zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.
Liedje: Het is winter, bibber, bibber.

Het is winter, bibber, bibber, en ik bibber, bibber, bibber, want buiten is het koud.
Doe je jas aan, bibber, bibber. Zet je muts op, bibber, bibber.
Doe je sjaal om, bibber, bibber en je wanten aan.
Het is winter, bibber, bibber, en ik bibber, bibber, bibber, want buiten is het koud.
(Melodie is te vinden op YouTube)
Groeten van alle juffen

