
                     NIEUWSBRIEF september 2021 
Chr. Peuterspeelzaal “De Flierefluiter” 

Postadres: Merwedestraat 25 - 3371 SN – 0184-632757 
      Noordstraat 1 - 3371 SP -  0184-714212 

Pauwtjesmolen 55A- 3371 RL – 06-40606039  
                                                            www.flierefluiter.info 

  
 
Aan de ouders/verzorgers,   
 
Fijn om u en de peuters weer te ontmoeten op onze peuteropvang! Deze eerste twee weken is 
het thema “Welkom”. De kinderen kunnen weer spelen, zingen en knutselen en we willen graag 
dat alle peuters zich prettig voelen in de groep. Daarom nemen we rustig de tijd om extra 
aandacht aan alle kinderen (individueel) te geven. 
 
Helaas kon één van de juffen niet starten na de vakantie:  
juf Anita heeft haar pols gebroken in de vakantie en ze moest  
deze week ook nog geopereerd worden aan haar oor.  
Wij hopen dat zij snel beter is en wensen haar van harte 
beterschap! De kinderen uit haar groep hebben een mooi 
mooi cadeau voor juf Anita gemaakt. Ze is daar heel blij mee! 

 
Nieuw thema: 
Van 13 september - 15 oktober is het thema “Dit ben ik!”. We beginnen met ‘kijk eens in de 
spiegel’, alle peuters krijgen in de kring een spiegeltje en ze mogen vertellen wat ze zien. Ze 
plakken hierbij een gezicht. Dan komen de zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven en voelen. 
Hierbij doen we allerlei spelletjes met de kinderen. Daarna de emoties: blij, bang, verdrietig en 
boos. En dan ‘dit is mijn lijf’ en ‘kijk eens wat ik kan!’ De peuters gaan hierbij lekker bewegen. 
En natuurlijk knutselen: verven en plakken. 
Woordenlijst: 
het gezicht, de neus, het oog, het oor, de mond, de kin, de wangen, de haren, in de spiegel 
kijken, boos, blij, verdrietig, bang, ruiken, horen, praten, voelen, proeven, vies, lekker, 
hetzelfde, anders, het meisje, het jongetje, de hand, de voet, de buik, het been, zacht, hard. 
 
Tips voor thuis: 

Bij dit thema zijn er veel leuke dingen die u thuis kunt doen met uw peuter. 
- Kijken in de spiegel en aanwijzen: ogen, neus, mond, oren, wangen, haren.  
- Leuk om verschillende hapjes te proeven en dan raden wat het is! 
- Boekjes voorlezen, bijvoorbeeld: Dit ben ik, door Liesbet Slegers. Ook op youtube te 

vinden Tante Dottie leest voor uit: Dit ben ik. 
- Samen naar de speeltuin en dan lekker bewegen. 

 
Facturen: 

Alle ouders die het digitale formulier hebben ingevuld en de plaatsingsovereenkomst hebben 
ondertekend, ontvangen elke maand een factuur. Op de factuur staan de uren en het bedrag. 
Dit is ter controle: het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Deze controle 
is belangrijk, als er een fout op de factuur staat, komt dit ook onjuist in het jaaroverzicht! 
Wilt u ook nakijken of het bedrag afgeschreven wordt?  
 
Coronanieuws: 
Er is op dit moment geen nieuws te melden. U heeft een mail ontvangen met daarin het 
huidige coronaprotocol.  
 
Wij zijn gesloten op:                                        
Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021    
Dankdag: 3 november 2021 
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022 

 
Groeten van de juffen 


