
 

Nieuwsbrief 2-2017 
 
Nieuws van de babygroep: 
Op de babygroep hebben wij de 2e verjaardag van Selim gevierd en hem uitgezwaaid naar de 
Peuters, veel plezier daar, grote jongen! 
Wij heten Teun van harte welkom op de babygroep! 
 
Vanaf eind maart zal Nisa niet meer werken bij Peuter Thuis, haar laatste werkdagen op de 
babygroep zijn maandag 27 en woensdag 29 Maart. In die week zal zij ook afscheid nemen. Wij 
wensen haar veel plezier met haar nieuwe baan! 
Anita zal vanaf april een deel van Nisa haar uren gaan opvullen. Daarom hebben wij nu alvast de 
mentorkinderen opnieuw verdeeld. De verdeling hangt in de gang op het mededelingenbord. Als 
daar vragen of opmerkingen over zijn dan horen we dat graag! Er zullen dit jaar ook 
mentorgesprekken plaats gaan vinden, daarvan hoort u binnenkort meer. 
Op dit mededelingenbord zullen de komende tijd ook de thema’s zichtbaar zijn waar wij mee gaan 
werken op de babygroep. We beginnen met de winter. Op de babygroep zullen veel activiteiten 
gericht zijn op de zintuiglijke ontwikkeling, maar ook de grove motoriek. Hoe voelt sneeuw? Watjes 
plakken. Lijm aan je vingers! Buiten is het koud, dus jassen aan, sjaal om, wantjes aan! 
 
Thema’s in februari peutergroepen: 
Vormen, daar zijn ze op de peuter+ groep al druk mee bezig, daarna veel aandacht voor de vorm 
van een hart: Valentijnsdag en daarna gaan we ons al knutselend voorbereiden op het thema 
carnaval.  
 
Komen en gaan: 
We heten Josefien van harte welkom op de peutergroep en hopen dat ze een fijne tijd bij ons 
heeft.  
 
Nieuw Arnhems overdracht formulier: 
Voor de peuters die naar de basisschool is er een nieuw overdracht formulier gemaakt door 
meerdere partijen uit het onderwijs, PSZ en KDV’s. Het is de bedoeling dat dit 10 weken voordat 
uw kind naar school gaat is ingevuld door zowel de ouders als de mentor van uw kind. In de bijlage 
zit het formulier zodat u het alvast kan bekijken. Invullen kan ook digitaal.  
 
Kiddo app: 
Dit is een geweldige app over o.a. infectieziekten bij kinderen, ontwikkeld door het ministerie van 
volksgezondheid en milieu. U kunt er informatie in vinden over infectieziektes, wat het voor ziekte 
is, hoe uw kind besmet wordt en ook belangrijk of het naar het KDV mag of niet. Meteen doen! 
 



Oudercommissie zoekt nieuwe leden: 
De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden, we zoeken ouders die het belangrijk vinden om 
mee te praten/denken over de dagelijkse gang van zaken op het KDV en de BSO, gevraagd en 
ongevraagd advies geven, kortom ons laten weten wat zij belangrijk vinden in de opvang van hun 
kind(eren). Vergaderfrequentie: ongeveer 5x per jaar, graag doorgeven aan de leidsters of aan mij 
per mail.  
 
Toestemming stamgroep verlaten : 
De meeste kinderen zitten op een vaste stamgroep op het KDV. Het kan echter voorkomen op 
woensdag/vrijdag en in vakanties, dat als er weinig kinderen zijn dat er 2 groepen worden 
samengevoegd. Daar dienen we officieel toestemming voor te hebben van de ouders van de 
kinderen die dit aangaan. Nu vragen de leidsters dit meestal mondeling aan de ouders maar het 
hoort officieel volgens de GGD, dat ouders hier schriftelijk toestemming voor geven. Dit zullen we 
dan ook de komende weken gaan doen. 
 
Personeel:  
Afgelopen zaterdag 4-2 is Merve van de peuter+ groep getrouwd. Ze zal de komende week dan ook 
niet aanwezig zijn en in de voorjaarsvakantie gaat ze op huwelijksreis. We wensen haar heel veel 
geluk! 
 
Foto’s website: 
In februari komt er een fotograaf langs om nieuwe foto’s te maken voor de website. Het kan zijn 
dat uw kind hierop staat. Wilt u, als u niet wilt dat uw kind op de website komt te staan, dit aan 
ons laten weten?  
 
Afwezigheid Janet Viejou: 
I.v.m. mijn vakantie ben ik niet bereikbaar van 4-3 t/m 13-3. Mijn mail zal wel worden bijgehouden 
maar het liefst rechtstreeks  mailen naar de locatie: personeel@peuterthuis.nl tel: 026-2130335 
 
Ouderavond Bredeschool: 
Op woensdag 15-2 is er een ouderavond op de Brede School in de P de Jongschool. We zitten als 
Bredeschool in de fase om van Bredeschool naar een kindcentrum te gaan. We willen graag van de 
ouders horen wat die daar belangrijk in vinden. Zie verder de uitnodiging in de bijlage. 
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