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Aan de ouders/verzorgers,   
 
De kerken, scholen en ook onze peuteropvang waren de afgelopen weken samen bezig 

met het kerk-school-gezinsproject. In een aantal kerken konden ouders en kinderen 

afgelopen zondag een aangepaste dienst meemaken. Mooi om zo samen God te eren. 
 

Nieuw thema: Hatsjoe! 

In dit thema gaat het over Bas die ziek is. Eerst is hij verkouden, later krijgt hij ook 

nog rode vlekjes en moet hij op bed liggen. Natuurlijk gaat Bas ook naar de dokter 
toe. De kinderen verzorgen Bas. Gelukkig is Bas aan het eind van het thema weer 

beter. De nadruk bij dit thema ligt dan ook op ziek zijn en weer beter worden. 

 
TIPS VOOR THUIS: 

• Oefen thuis met uw peuter het snuiten. Herhaal daarbij de woorden uit de 

woordenlijst; 

• Laat uw zoon/dochter zorgen voor een ‘zieke’ knuffel of pop; 
• Er zijn veel leuke prentenboeken die u kunt voor kunt lezen, bijvoorbeeld Anna 

is ziek, Saar bij de dokter, Bobbi is ziek, Karel in het ziekenhuis.  

• Herhaal thuis het opzegversje met uw kind: 
 

Woordenlijst: verkouden, hoesten, niezen,  

de neus, snuiten, de zakdoek, een snotneus,  
ziek zijn, in bed liggen, de koorts,  

de thermometer, de dokter, huilen,  

blij, verdrietig, de pijn, helpen, luisteren,  

de oren, de buik, misselijk, overgeven/spugen,  
waterpokken, jeuk, kriebelen 

 

 
Bijbelverhalen: 

Elk dagdeel wordt een bijbelverhaal verteld. Omdat het voor de peuters belangrijk is 

verhalen en woorden te herhalen, vertellen we nu twee weken lang hetzelfde verhaal. 
Zo zullen zij het beter kunnen onthouden.  

 

Nieuwsbrief: 

Wij hopen dat u elke nieuwsbrief even doorleest. Er staat elke keer belangrijke 
informatie in. Mocht u de papieren versie kwijt zijn, dan kunt u de nieuwsbrief ook 

lezen op onze site www.flierefluiter.info  

 
Belastingdienst: 

De belastingdienst verplicht dit jaar iedere kinder- en peuteropvang maandelijks door 

te geven hoeveel uur de kinderen komen spelen. Welke gegevens de belastingdienst 
van ieder kind precies wil ontvangen dat horen wij binnenkort. Wij houden u hiervan 

op de hoogte. Voor u als ouders gaat er niets veranderen: u moet de 

kinderopvangtoeslag gewoon zelf aanvragen bij de belastingdienst. En als er 

wijzigingen zijn, bijvoorbeeld in de uren, geeft u dit ook zelf door. Heeft u vragen 
hierover, dan kunt u contact opnemen met onze manager, Inge de Rijke. 

http://www.flierefluiter.info/


 
Rookvrij speelplein: 

Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij speelplein bij. 

Vanaf 1 augustus 2020 moeten daarom alle scholen in Nederland een rookvrij 
schoolterrein hebben. De gemeente Hardinxveld-Giessendam wacht daar niet op. 

Samen met de scholen is ervoor gekozen om kinderen al eerder een gezonde 

leeromgeving te bieden. Daarom worden met ingang van 1 januari 2020 alle scholen 
in Hardinxveld-Giessendam in één keer rookvrij verklaard. Dit betekent dat voortaan 

alle scholen in de gemeente rook- én meerookvrij zijn voor leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers. Dit geldt ook voor onze peuteropvang. 

 
Foto’s peuters: 

Voordat uw kind bij ons komt spelen, geeft u op het plaatsingsformulier aan of u 

toestemming geeft voor het maken van foto’s van uw kind. Mocht u deze toestemming 
(wel/geen) willen wijzigen dan kan dat. Geeft u dit via email aan ons door: 

info@flierefluiter.info  Tijdens ons thema “Hatsjoe!” zullen er weer foto’s gemaakt 

worden en deze kunt u daarna bekijken op onze site.  

 
Beleidsplannen: 

Op de peuterspeelzaal werken wij met een pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan 

geeft duidelijkheid over hoe wij werken binnen onze peuteropvang. Wij willen een 
veilige en uitdagende plek bieden, waar jonge kinderen gestimuleerd worden om zich 

te ontwikkelen. Er is ook een beleidsplan op gebied van veiligheid en gezondheid, VVE 

en een privacyreglement. Deze beleidsplannen vindt u ter inzage op de locaties, maar 
ook op onze site. 

 

Prikbord op locaties: 

Op beide locaties is in de hal een prikbord met daarop allerlei informatie. Soms 
hangen er ook uitnodigingen op, dus houdt u de borden in de gaten! 

 

Liedje: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vakantie en vrije dagen:  
Schooljaar 2019-2020                                                          

Wij zijn gesloten op: 

Voorjaarsvakantie               ma. 24 feb t/m vr. 28 feb 2020  

Biddag                               woe. 11 mrt 2020 

Pasen                                 vr.10 april t/m ma. 13 apr 2020 

Meivakantie                        ma. 27 apr t/m vr. 8 mei 2020 

Hemelvaart                         do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020     

Pinksteren                          ma. 1 juni 2020                         

Zomervakantie                   ma. 20 juli  t/m vr. 28 aug 2020            

        
Hartelijke groet,          

de juffen 

mailto:info@flierefluiter.info

