
 

Nieuwsbrief 3-2022 

Algemeen: 
Brengen en halen: 
We merken dat nog steeds veel ouders hun kind aan de straatkant brengen en halen. In de 
bijlage is hier meer aandacht voor en uitleg waarom we het fijn vinden dat u dit voortaan 
aan de pleinkant weer doet. 
 
Inschrijven broertje/zusje: 
Er zijn en worden momenteel veel broertjes en zusjes geboren, inschrijven wil nog wel eens 
problemen geven. Ga in ieder geval niet opnieuw inschrijven maar log in op het ouderportaal 
van het kind dat al bij ons op het KDV/BSO komt. Ga dan naar de hamburger linksboven, klik 
op familie en dan klikken op de groene bol rechts, broertje/zusje inschrijven. Wij hebben dit 
probleem ook aangegeven bij de kindplanner.  
 
Organisatiecode: 
De organisatiecode van de kindplanner is: Kcd074cb8 
 
Reservekleding 
Wij spelen op de opvang graag buiten, ook met iets minder mooi weer. Spelen in de zandbak 
en met blaadjes en takjes vinden de kinderen heel fijn. Wij willen u vragen uw kinderen bij 
regenachtig weer regenlaarzen mee te geven. Een extra set (reserve) kleding is handig voor 
in de tas! Zo kunnen zij altijd iets droogs en schoons aantrekken, mocht dit nodig zijn na het 
buitenspel of na een wc-ongelukje. Heeft u thuis nog broeken, leggings/maillots sokken 
en/of ondergoed dat nog een ronde mee kan? Dan ontvangen wij dat graag voor in onze bak 
reservekleding op de groepen.  
 
Kosteloos materiaal is waardevol! 
Knutselen doen wij graag! In het kader van duurzaamheid én omdat het de creativiteit ten 
goede komt, willen wij graag meer gaan knutselen met kosteloos materiaal. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld lege keukenrollen, kleine doosjes, kurken, plastic doppen, kartonnen eierdozen, 
toetjesbakjes, dopjes van glazen flessen, overbodig geworden rollen behang, etc. NB. i.v.m. 
hygiëne liever géén lege toiletrollen. Heeft u thuis nog iets anders liggen dat wij goed 
kunnen gebruiken, dan ontvangen wij dat graag!  
 
Thema’s op de peutergroepen 
In de maand juni werken wij met de thema’s feest, Vaderdag en zomer. Heeft u/uw kind 



spulletjes die bij dit thema passen, dan mogen die worden meegenomen (komen weer mee 
naar huis!) zodat alle kinderen ermee kunnen spelen en ontdekken.  
 
Zieke kinderen & medicijnen protocol 
Geregeld wordt door ouders/verzorgers gevraagd of pedagogisch werkers enige vorm van 
medicatie (druppels, kinderparacetamol (Sinaspril), zetpil, zalf, antibiotica, etc.) willen 
toedienen. Wij willen u er op attent maken dat wij dat het verplicht is om vóóraf een 
toestemmingsverklaring in te laten vullen en ondertekenen door ouders/verzorgers. Is deze 
verklaring er niet, mogen wij geen medicatie in welke vorm dan ook toedienen aan uw 
kind(eren). Op elke groep liggen de papieren klaar; mocht het nodig zijn er één te gebruiken, 
vraag er gerust naar.  
In het Protocol zieke kinderen & medicijnen kunt u meer informatie vinden over de (reden 
van) de toestemmingsverklaring en hoe wij bij KDV Peuter Thuis omgaan met ziekte en ziek 
zijn.  
Het protocol is op te vragen bij de leidsters. 
 
Wijkteam: 
De wijkcoaches van het wijkteam komen weer langs. Op elke 1e vrijdagmorgen van de 
maand zijn ze aanwezig op de peuter+ groep. Voor meer info zie de bijlage.  
 
Babygroep: 
 
Blauwe slofjes: 
Als de ouders de kinderen binnen komen ophalen, Vergeet dan aub niet om blauwe slofjes 
aan te doen. Deze hangen bij de ingang van de deur. Zo blijft onze vloer schoon voor de 
kruipers. Bij het weggaan kunnen de slofjes in het andere bakje terug gestopt worden.  
 
Code deur: 
Misschien zijn nog niet alle ouders op de hoogte van de code op deur. Vraag hier naar bij de 
leidsters. I.v.m. de veiligheid van de kinderen, leidsters en onze spullen is deze code 
uitsluitend voor ouders en de nieuwsbrief is te lezen op de website.  
 
Peutergroepen: 
 
Nieuwe kinderen: 
Welkom op de peutergroep Amila en Mark wat gezellig dat jullie bij ons komen spelen!  
 
Schoenen: 
Op dinsdag en donderdag hebben wij gymles van Joyce. We zouden het fijn vinden als de 
kinderen makkelijke schoenen aan hebben. We kunnen op deze manier de kinderen 
stimuleren met het aan en uittrekken van hun sokken of schoenen.  
 
Eigen speelgoed: 
We merken steeds vaker dat kinderen speelgoed vanuit huis meenemen. We willen u er 
graag op attenderen dat het voor ons onmogelijk is om ervoor te zorgen dat het speelgoed 
niet kwijt raakt. Wees ervan bewust dat het meebrengen van speelgoed op eigen risico is.  
 



De kring: 
We beginnen voortaan ’s morgens om 9.00 uur met de kring, dan hebben we daarna meer 
tijd voor andere activiteiten. De kring is een belangrijk leermoment voor de peuters, met 
name op het gebied van taalontwikkeling. ‘s Middags is er een kleinere herhaalkring van de 
ochtend. Het is dus goed om uw kind op tijd te brengen ’s morgens.  
 
Logopediste: 
Binnenkort komt Sandra, de logopediste, weer langs.  
Mocht u als ouder vragen/zorgen hebben omtrent de taal/spraak ontwikkeling van uw zoon 
of dochter, mag u dit altijd met de mentor van uw kind bespreken. In overleg kunnen we 
Sandra altijd vrijblijvend mee laten kijken. Als we zelf denken dat het goed is als de 
logopediste naar uw kind kijkt zullen we dit altijd eerst met u bespreken en dient u hier 
schriftelijk toestemming voor te geven.  
 
Uitspraken: 
Julan is buiten. “Mag ik een latte macchiato?” 
Bibi tegen Joyce; “Ik ben een prinses, jij bent een koningin.” “Poodja, jij bent een prins” 
 
 
Kindplanner: 
Zowel ouders als leidsters hebben regelmatig problemen met de Kindplanner. Ik heb 
daarover geregeld contact met ze. Ik heb nu afgesproken dat ik actief ga inventariseren wat 
er niet goed loopt in het gebruik met de kindplanner en dat dan aan ze doorgeef. Dus bij 
deze aan u de vraag om problemen aan mij door te geven via de mail: info@tussenthuis.nl 
 


