
Algemeen

Sinterklaas:
Deze maand komt natuurlijk onze goedheilig man weer aan! Een hele
spannende, drukke maar vooral ook hele leuke periode voor ons allemaal. Op
alle groepen zal de Sint dinsdag 4-12 langskomen. Mocht uw kind deze dag
niet komen, en u het wel leuk vindt dat hij/zij komt, geef dit bijtijds door aan de
des betreffende leidster. Meer uitleg hierover leest u op de brief die bij alle
groepen naast de deur hangt. 
 

Wijziging in de tarieven 2019:
De tarieven zullen in 2019 flink omhoog gaan, u heeft dit waarschijnlijk al wel in



het nieuws vernomen. De reden hiervoor is o.a. de nieuwe ratio op de
babygroep, ipv 1 leidster op 4 baby’s wordt dit 1 leidster op 3 baby’s. Maar
daarnaast moeten wij een pedagogisch coach en beleidsmedewerker hebben
die de leidsters ondersteunt en coacht in hun werk en ook kijkt hoe ze het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk uitvoeren en daar tips/advies in kan
geven. Verder moeten de leidsters van de babygroep trainingen volgen die
specifiek gericht zijn op de opvang van baby’s. Kortom dit alles heeft een
kostenplaatje, in overleg met de oudercommissie kom ik dan uit op de volgende
tarieven voor 2019, let wel, max vergoeding v/d belastingdienst is €8,02 per
uur.

Uurprijs bij een 40 weken contract: €8.00
Uurprijs bij een 46 weken contract: €7,85
Uurprijs bij een 48 weken contract: €7,70
Uurprijs bij een 52 weken contract: €7,50
Uurprijs incidenteel: €8,50
 
Het komt neer op een verhoging van €0,55 per uur. 
 

Mededelingen
Komen en gaan
Bella is nieuw op onze babygroep.
Welkom!

Op de Peutergroep verwelkomen
we: Liam en Wessel.

De gene die onze
peuterplusgroep komen versterken,
en wij van harte welkom heten zijn:
Cansu, Kiran en Ceyda! Gezellig!

In November nemen wij afscheid van
Max, Leo, Ruud en Liva. Echte

Mededelingen:
Kerstvakantie:
Het is nog vrij vroeg, maar
binnenkort zullen ook alweer de
kerstvakantie lijsten op de deuren
verschijnen. Dit in verband met het
kind aantal en het inplannen van de
leidsters hiervoor. Ook omdat er
verschillende leidsters van
verschillende groepen dan vakantie
hebben, zo houden we goed het
overzicht. 

Openingstijd voor de peutergroepen



kleuters alweer! Heel veel leer- en
speelplezier op de basisschool (en
de BSO natuurlijk)! We zullen jullie
missen!!

Veel plezier allemaal!

is 7.30 uur, als leidsters eerder
aanwezig zijn betekent dit niet dat
we eerder open zijn. Mocht u
vroeger opvang nodig hebben dan
7.30 uur dan dit graag doorgeven
aan Janet Viejou,info@peuterthuis.nl
dan kunnen we dit inventariseren en
wellicht de openingstijden gaan
aanpassen.

Leidsters:
Merve en Britt zijn geruild op de
woensdag van groep. Merve zal
voortaan op de peutergroep vast
werken (waar ze de vrijdag ook
staat) en Britt de babygroep
versterken. 
 
Minke is vrij op donderdag 15 t/m 22
november. Deze dagen zullen
opgevangen worden door Merve en
Pascalle.

De groepen

Babygroep
Reminder: denken jullie er aan om
de slofjes aan te trekken op de baby
groep. Het weer wordt viezer en
natter en dat willen we graag buiten
houden voor onze
kruipende/spelende kinderen.

Het wijkteam zit iedere vrijdag
morgen van 8.30 tot 10.30uur in het
lokaal van de plusgroep. Voor
vragen over bijvoorbeeld: moet ik me
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zorgen maken als mijn peuter weinig
praat? Wat doe ik als mijn kind
steeds uit bed komt 's avonds? Wat
als ik mij zorgen maak om mezelf of
iemand binnen mijn
gezin/omgeving? etc. Kom gerust
binnen.

Peutergroep
Thema waar we de komende tijd aan gaan werken is Sint Maarten. De
kinderen zijn druk lampionnen aan het knutselen. 
Daarna komt Sinterklaas aan in het land en gaan we daar mee verder.
 
wijkteam: iedere vrijdag-ochtend is er op de plusgroep iemand aanwezig van
het wijktram. Het is een vrij inloopuur. Voor meer informatie kunt u bij Ula
terecht.
 
Wij zijn opzoek naar kleine fruit/groente-hap-potjes. Zou u ons kunnen helpen?

 
 



Peuter+groep
Thema’s
Natuurlijk zullen wij ook, zodra de
sint in het land is, met Sinterklaas
aan de slag gaan deze maand. Denk
aan knutsels, spelletjes, verhaaltjes,
liedjes etc.

Ook zullen wij aandacht besteden
aan Sint Maarten. De kinderen zullen
thuis komen met een mooie,
zelfgemaakte lampion!

Tussendoor pakken wij nog
verschillende thema’s uit de Logo
3000 map mee. Een hiervan is
‘plassen en poepen’. Doordat een
aantal kinderen hier momenteel druk
mee aan het oefenen zijn op de
groep, willen wij hier extra aandacht



aan besteden. Boekjes erover lezen,
de praatplaten erbij pakken
enzovoort.

Ook de praatplaten van ‘knippen en
plakken’ komen aan bod. Dit is altijd
een maand waarin veel geknutseld
wordt, dus deze twee begrippen
mogen niet ontbreken. Hierbij zal
extra veel aandacht worden besteed
aan het op de goede vast houden
van de schaar, en dus goed op de
fijne motoriek gelet worden. 
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