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Aan de ouders/verzorgers,   
 
Deze week starten we weer met een nieuw thema.  

Dit keer een Bijbels thema omdat het woensdag 

4 november a.s. Dankdag is. Wij zijn die ochtend gesloten. 
 

Deze maand konden we weer een juf feliciteren: 

Juf Marjon werkt al 12,5 jaar bij De Flierefluiter.  

Van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst!                            
                                           

Het thema: 

In deze twee weken staan we met de kinderen stil bij een verhaal uit de Bijbel. Dit 
keer bij het verhaal van “De ark van Noach”.  

God belooft in dit verhaal dat hij altijd voor de mensen zal zorgen. Bij het zien van de 

regenboog mogen we dit nog extra weten. Zijn trouw blijft. 

Woordenlijst: de Bijbel, Noach, danken, handen vouwen, eerbiedig, luisteren, praten, 
vertellen, zingen, de ark, het schip, veel water, hard regenen, veel dieren, de 

regenboog, bang, verdrietig, blij, boos.  

Knutselen: de peuters plakken met Play Mais een                
regenboog. 

Tips voor thuis: 

*Het bijbelverhaal vertellen of voorlezen; 

*Samen met uw peuter een regenboog kleuren of 
schilderen; 

*Samen het liedje van Noach zingen:                       

https://www.youtube.com/watch?v=lpWFu1jGQxQ 
 

Sticker: 

Komt uw peuter naar buiten met een sticker op zijn of haar hand? Dan is uw zoon of 
dochter die dag de ‘bakker’ geweest of uw peuter heeft de juf geholpen met de bekers 

ophalen. Elk dagdeel krijgen de peuters een kaakje en drinken. Dit zijn vaste 

momenten en de kinderen weten precies hoe dit gaat: één kind krijgt een 
bakkersschort voor en een bakkersmuts op en mag als ‘bakker’ de koekjes uitdelen. 

Na het drinken mag een andere peuter de ‘helper’ zijn en de bekers ophalen. Normaal 

staan de namen van deze kinderen op het bord, maar nu ziet u dit niet meer bij het 
ophalen. Door de sticker weet u of uw peuter aan de beurt was! 
 

Corona nieuws: 
Er komen nu regelmatig meldingen binnen van ouders die zelf besmet zijn of 

familieleden die positief getest zijn. We merken dat betreffende ouders hier heel 

zorgvuldig mee omgaan. Het is ook fijn dat het aan ons doorgegeven wordt. Het is 
heel belangrijk dat u bij klachten en in afwachting van de test NIET zelf uw peuter 

komt brengen. Daarnaast zijn wij blij dat u meewerkt m.b.t. ons dringend advies om 

een mondkapje te dragen bij het brengen van uw peuter. Bedankt hiervoor.  
 

Ziekte/verhinderd/vraag aan de juf graag telefonisch melden: 

Mocht u onverwacht uw peuter niet zelf kunnen ophalen, belt u dan naar de juffen op 

locatie. Ook bij ziekte of vragen kunt u het beste bellen. U kunt dit ook altijd 



doorgeven aan een andere juf, zij zal het dan noteren voor haar collega. Via de mail is 
niet handig; die lezen de juffen niet op locatie. 
 

Betaling ouderbijdrage: 

U krijgt nu elke maand een factuur ter controle. Merkt u dat er iets niet klopt, geeft u 

dit dan door aan onze manager Inge de Rijke. Dit kan per mail: info@flierefluiter.info  

U hoeft deze factuur NIET te betalen, want het bedrag wordt automatisch van uw 
rekening afgeschreven. (Daar heeft u in de plaatsingsovereenkomst toestemming voor 

gegeven) WIJZIGINGEN: Zijn er dingen gewijzigd zoals uw rekeningnummer, 

mailadres, telefoonnummer etc. geef dit dan per mail aan ons door. Is uw inkomen 
gewijzigd of zijn de uren die uw peuter op de peuteropvang komt gewijzigd, geef dit 

dan zelf door aan gemeente of belastingdienst!  
 

Foto’s op locatie: 

Voordat uw kind bij ons komt spelen, vult u op het plaatsingsformulier in of u 

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

info@flierefluiter.info  Tijdens ons thema in november zullen er weer foto’s gemaakt 

worden en deze kunt u daarna bekijken op onze site.  

 
Lied over Noach: 

Klop, klop, klop, tik, tik, tik, Noach bouwt een heel hoog schip. 

Klop, klop, klop, tik, tik, tik, Noach bouwt een schip. 
 

Alle dieren twee aan twee, mogen nu met Noach mee. 

Alle dieren twee aan twee, mogen met hem mee. 
 

Regen, regen, tik, tik, tik, ’t water komt steeds meer omhoog. 

Regen, regen, tik, tik, tik, in de ark is ’t droog. 

 
’t Is weer droog, een regenboog. Nooit komt er een zondvloed meer. 

’t Is weer droog, een regenboog. Noach dankt de Heer’. 

 
 

 

                                                                                    Hartelijke groet, de juffen 
Vakantie in 2020                                                 

Wij zijn gesloten op: 

Dankdag                                                              4 november 2020 

Kerstvakantie                      ma. 21 december t/m vr. 1 januari 2021      
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