Peutertuin info

Beste ouders,
Inmiddels is bijna iedereen weer opgestart vanuit de coronastop. Fijn dat (bijna)
iedereen er weer is en dat de kinderen zo blij zijn om weer te mogen spelen. Dat
heeft ons erg goed gedaan. De maatregelen die we hanteren qua hygiëne en
haal- en brengmomenten worden ook steeds ‘gewoner.’ Het is voor iedereen een
nieuwe routine aan het worden. Wat wij als leidsters wel erg missen is het
contact met jullie als ouder. Natuurlijk zijn er kleine gesprekjes mogelijk bij de
deur, maar is er thuis iets voorgevallen, hebben jullie vragen of willen jullie iets
met ons bespreken, mail of bel ons gerust even!

Vanuit het kabinet is aangegeven dat jullie van de afgelopen maanden de
ouderbijdrage terug krijgen. Op de hieronder staande link vinden jullie hier meer
informatie over.
https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/svb-betaalt-eigen-bijdrage-kinderopvang
Mocht u hier nog vragen over hebben verwijs ik graag door naar volgend
mailadres: depeutertuin@quicknet.nl
Na de meivakantie hebben we er een nieuwe collega bij, Wendy. Bij deze stelt ze
zich even aan u voor.

Wendy gaat de 2 ochtenden van juf Helmi overnemen. Na 15 jaar gaat juf
Helmi stoppen als leidster bij de Peutertuin. Helmi is een hele fijne collega,
onwijs leuk en lief voor kinderen en heeft een echt montessorihart. We zullen
haar enorm gaan missen! Ze is straks gelukkig niet helemaal uit beeld, want ze
blijft werkzaam op de montessorischool de Wegwijzer.
De zomervakantie komt er vrij snel aan. De vakantie is van 3 juli tot en met 16
augustus. De laatste weken bij ons op de Peutertuin zullen in het teken staan
van het thema ‘zomer’ en we zullen donderdag en vrijdag afsluiten met een heus

waterfeest. Denken jullie de komende weken nog even aan het insmeren met
zonnebrandcrème ’s morgens? Het zonnetje brand enthousiast de laatste tijd.
Wij wensen jullie alvast hele fijne vakantieweken met hopelijk mooi weer.

