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Het bestuur van de Stichting Montessori-peutergroep Enkhuizen
bestaat uit:
Margreet Keesman - Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel – Anneleen Prins

Beste ouders/verzorgers,
Een nieuw peuterjaar op De Peutertuin! Een jaar vol speel- en leerplezier. Van sommige peuters henbben
wij voor de zomervakantie afscheid genomen omdat zij 4 jaar werden en dus doorstromen naar de
basisschool.
Goed nieuws is dat De Peutertuin groeit! Zeker op onze andere locatie in de Gouden Regenstraat hebben
nieuwe kinderen hun weg gevonden naar De Peutertuin. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee want dit
betekent dat wij zeker in een behoefte voorzien.
Dit brengt wel even een wisseling met zich mee. Wet en regelgeving schrijft voor dat er 2 gediplomeerde
leidsters op een groep van meer dan 9 kinderen staan. Op dit moment zijn er op locatie Noord op de
maandag- en donderdagochtend 19 kinderen ingeschreven. Ter versterking is daar een derde leidster
nodig en die is er 😊 Op onze locatie in het Centrum, Admiraliteitsweg 40 Enkhuizen stonden juf Helmi en
juf Katinka op de dinsdag- en donderdagochtend. Het aantal kinderen op deze dagen is momenteel 8
kinderen. Dit houdt in dat er één leidster van deze groep tijdelijk is overgeplaatst naar locatie Noord.
Juf Helmi heeft op zich genomen om het team op deze dagdelen locatie Noord te versterken.
Juf Katinka blijft, samen met juf Tiny, werkzaam op het Centrum.
Wij benadrukken nog even de voordelen van De Peutertuin:
-

De Peutertuin biedt een rustige, veilige speel- en leeromgeving voor elke peuter!
Een gelegenheid voor peuters om zijn of haar zelfstandigheid te ontwikkelen.
Een sociale groep voor kinderen van 2 en 3 jaar
Een plek waar uw kind centraal staat
Mooie natuurspeeltuin
Veel ruimte voor buitenspelen en bewegingsactiviteiten
Vernieuwend en uitdagend materiaal
Rust, regelmaat en structuur
Aandacht voor milieu en maatschappelijk thema’s
Het echte leven naspelen, ramen zemen, fruit snijden, toastjes smeren 😊
Goede aansluiting op het basisonderwijs/alle basisscholen in de regio
Peuterleidsters met specialisaties

De montessori-peutergroep is andere kinderopvang. “Help mij het zelf te doen” is een belangrijk
uitgangsount.
Maria Montessori stelt dat een kind van nature actief is en de drang heeft om op ontdekking te gaan en
alles ZELF te willen doen. Met de juiste voorbereiding gaat het kind op zijn eigen ontdekkingsreis door het
dagelijkse leven en ontwikkelt zich tijdens het spelen van peuter tot kleuter. Bij De Peutertuin is daarom
bijvoorbeeld alles op kindhoogte zoals tafels, stoelen en kasten.
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Oudercommissie. Iets voor u?
Waarom een oudercommissie?
Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van De Peutertuin
te behouden en verbeteren.
Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang,
heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang .
De oudercommissie heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:
- de opvangorganisatie (ongevraagd) adviseren
- communiceren met de achterban (de ouders), de organisatie en de GGD
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op de Peutertuin. Het is belangrijk dat de
oudercommissie weet wat er onder ouders leeft en dat ouders de oudercommissie weten te vinden.
Voor De Peutertuin is het belangrijk om ouders op verschillende manieren aan te spreken en ze als ‘partner in de
opvang’ uit te nodigen. Wij vragen ouders om hun mening en hun bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Lijkt het u als ouder leuk om deel uit maken van het team van De Peutertuin, het zij als bestuurslid, hetzij
als oudercommissielid dan nodigen wij u van harte uit! U kunt zich opgeven bij één van de leidsters of bij
het secretariaat. Margreet Keesman (zie de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.
Vaccinatiebeleid
Berichtgeving over al dan niet gevaccineerde (ingeënte) kinderen in de kinderopvang zal u niet zijn
ontgaan. De Peutertuin heeft geen actief beleid aangaande het al of niet weigeren van niet gevaccineerde
kinderen. Mede doordat de peuters die De Peutertuin bezoeken ouder zijn dan 14 maanden is de kans op
besmetting relatief klein omdat de meeste kinderen vanaf 14 maanden normaal gesproken worden ingeënt.
Wel willen wij u erop wijzen dat kinderen tot 9 maanden kwetsbaarder zijn wanneer zij in aanraking komen
met een besmettelijke ziekte.
Wij verwijzen u graag naar de website van het RIVM waar veel relevante informatie is te vinden.
Vakantierooster
De vakantie periodes van De Peutertuin zijn gelijk aan die van de basisscholen in Enkhuizen. Hieronder het
rooster voor het komende peuterjaar.
vakantierooster / vrije dagen 2019-2020
Vakantie vanaf:
Hardraverij-vrij:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Mei-vakantie:
Hemelvaartsweekend:
Pinksteren
Zomervakantie:

do
ma
ma
ma
vr
ma
ma
do
ma
ma

19-09-2019
21-10-2019
23-12-2019
17-02-2019
10-04-2020
13-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
06-07-2020

vr
vr
vr
vr

20-09-2019
25-10-2019
03-01-2020
21-02-2019

vr 08-05-2020
vr 22-05-2020
vr 14-08-2020
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Plein op locatie Noord
Wat is er toch een hoop werk verzet zo vlak voor de zomervakantie op het speelplein op locatie Noord. Het
is een prachtige speelplek geworden! Wij willen nogmaals alle ouders die hebben geholpen om dit te
realiseren heel hartelijk bedanken! Ook gaat onze speciale dank uit naar ondernemers van De Beursvloer
West Friesland.

Pop Vriend
t.a.v. Kim Gieling
Middenweg 52
1619 BN Andijk

danken wij voor de zaden voor onze bloembakken

Floridus
t.a.v. Sander Hoogland
Het Woud 10
1688 JE Nibbixwoud

danken wij voor de realisatie van ons plein (boomstam, wilgenhut en schors)

Rinkel & Smit Bouw BV
Nijverheidsweg 24
1693 AM Wervershoof

danken wij voor de mooie schaduwdoek

Op maandag 9 september a.s. willen wij als leidsters tussen 13.00 en 15.00 uur onderhoud
plegen aan het speelplein op Noord. Wilt u ons een handje komen helpen het plein weer
onkruid vrij te maken? Graag!! Alvast onze dank …
Wij wensen iedereen een fijn peuterjaar!!
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