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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Vanaf volgende week is het zomervakantie. Wij wensen u een fijne vakantie met mooi weer en 
vooral een goede gezondheid! We hopen u na de vakantie weer samen met uw peuter op onze 
opvang te begroeten. Voor de peuters die na de vakantie gaan starten op de basisschool: veel 
plezier en een fijne tijd! 

 
Goed nieuws: 
Inmiddels hebben wij de goedkeuring van de gemeente om te starten binnen  
de Ichthusschool met een peutergroep. Dit wordt onze derde locatie,  
locatie Pauwtjesmolen. Juf Hester zal daar starten met een kleine groep en  
per oktober hoopt juf Willemieke ook te gaan werken op deze locatie. 
Heeft u of kent u een peuter die nog niet ingeschreven staat bij De Flierefluiter, die graag gaat 
spelen op onze peuteropvang? Er kunnen nog een paar peuters geplaatst worden op deze 

nieuwe locatie. 
 
Inspectie: 
Op onze locatie aan de Noordstraat is een inspectiebezoek geweest. De toezichthouder van de 
GGD heeft een bezoek gebracht op de groep en heeft daarnaast alle beleidsplannen nagelopen. 
Inmiddels hebben wij een positieve reactie ontvangen en het inspectierapport is te vinden op 
onze site. 
 
Betalingen: 
De betalingen lopen door in de vakantie, toch betaalt u niet voor de weken dat wij gesloten 
zijn. U betaalt voor 40 schoolweken en dit bedrag is verdeeld over 12 maanden; zo betaalt u 
elke maand dezelfde ouderbijdrage.  
 
Coronanieuws: 

Er is op dit moment geen nieuws te melden. Aan het einde van de vakantie ontvangt u van ons 
een mail met daarin het dan geldende coronaprotocol. Checkt u, voordat u uw peuter naar De 
Flierefluiter brengt, daarom even uw mail. Zo bent u altijd op de hoogte van de regels. 
 
Oudercommissie:  
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die lid willen worden van onze oudercommissie!  
Onze oudercommissie bestaat uit ouders die een peuter hebben op onze peuteropvang. Zij 
behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.  
De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het 
medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement (te vinden op onze site). Het kost 
u niet veel tijd, de oudercommissie komt 2x per jaar bij elkaar. 
Wilt u ook twee keer per jaar met ons meedenken en meepraten, meldt u zich dan aan. Dit kan 
gewoon via de mail. Alvast bedankt! 
 
Wij zijn gesloten op: 

Zomervakantie: 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021                                           
Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021 
Dankdag: 3 november 2021 
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022 
 
                                                                                   

Fijne vakantie en  

hartelijke groeten van de juffen 


