Ouderbrief
We beginnen weer
De zomervakantie zit er bijna op. Vanaf maandag 17 augustus zijn de deuren van de Peutertuin weer
geopend. We hopen dat jullie fijne weken hebben gehad en dat jullie hebben kunnen genieten van
het mooie weer van de afgelopen weken. Wij hebben er weer zin in om jullie peuter te
verwelkomen!
Alle ‘bekende gezichten’ zullen de peuters weer welkom heten. Alleen op Helmi’s groep is het even
anders. Juf Helmi zal er niet zijn, maar juf Wendy zal vanaf nu de groep begeleiden.
Stagiaire Romy, die afgelopen half jaar bij Mariska op de groep is geweest, zal ook komend jaar stage
bij ons lopen. Een heel jaar dit keer. Dat zal ze doen bij Mariska, Tryntsje en Mara op de groep op
maandag en dinsdag. Op woensdag zullen jullie haar zien op de woensdag bij Marlise en Katinka in
het centrum. Zij is een 4e jaars SPW stagiaire. Op dinsdag en vrijdag komt er op het centrum bij
Marlise en Katinka nog een stagiaire. Zij komt van de Praktijkschool. Hoe lang ze blijft is nog niet
bekent. Haar naam is Carlista.

Corona maatregelen
Het virus dat Covid 19 veroorzaakt is nog niet verdwenen. Sterker nog, het lijkt weer flink te
verspreiden. Vandaar dat wij de maatregelen die we hebben genomen na de meivakantie ook na de
zomervakantie door laten gaan. Onze aanpassingen nogmaals kort op een rijtje:
-

-

-

-

Brengmoment blijft buiten op het schoolplein. Willen jullie je peuter ( net als na de
meivakantie ) voorbereiden op een afscheid vóór de ingang? Daar nemen we jullie peuter
van jullie over en is er even tijd voor uitwisseling van informatie.
Als de kinderen hun jas en tas hebben opgehangen en de schoenen uit zijn, laten we de
kinderen hun handen wassen voor ze gaan spelen. Handen wassen doen we ook extra voor
het fruit eten en voor het koekje eten aan het einde van de ochtend.
Haalmoment doen we ook op het schoolplein. Nemen jullie je 1,5 meter afstand op het
schoolplein, dan laten wij de peuters naar buiten gaan als we jullie hebben zien staan op het
plein. Uiteraard hebben ze dan hun eigen spullen mee in hun tas. Ook met halen proberen
we even een kort moment van informatie uitwisselen in te lassen. Hebben jullie meer tijd
nodig voor een praatje dan kunnen jullie ons natuurlijk altijd bellen ( locatie Noord 0228323100 en locatie Centrum 0228 319032 ) Een mail sturen mag ook áltijd naar
depeutertuin@montessori-enkhuizen.nl Hebben wij vragen of willen we even met jullie
overleggen, dan zullen we vragen of jullie even willen wachten tot alle peuters weg zijn of
zullen we jullie bellen of mailen.
Zouden jullie je peuter bij mooi weer alvast thuis willen insmeren met zonnebrandcrème?
Anders moeten wij 16x onze handen wassen voor we eindelijk naar buiten kunnen.

Vakanties en extra vrije dagen
De vrije dagen en vakanties van schooljaar 2020-2021 zijn de volgende:
-

Donderdag 17-9 en vrijdag 18-9-2020 Harddraverij
Maandag 12-10 t/m vrijdag 16-10-2020 Herfstvakantie
Maandag 21-12 t/m vrijdag 1-1-2021 Kerstvakantie
Maandag 22-2 t/m vrijdag 26-2-2021 Voorjaarsvakantie
Vrijdag 2-4 t/m maandag 5-4-2021 Goede vrijdag en Pasen
Maandag 26-4 t/m vrijdag 7-5-2021 Meivakantie
Donderdag 13-5 en vrijdag 14-5-2021 Hemelvaart
Maandag 24-5-2021 Pinksteren
Maandag 12-7 t/m vrijdag 20-8-2021

Thema zomer
We gaan de komende weken verder met het thema zomer. We hopen dat het nog lang mooi weer
blijft. Een prachtig thema om de vakantieverhalen van jullie peuter te horen. Een zwembad in de
achtertuin, wellicht een bezoek aan Sprookjeswonderland of een verhaal over het zwembad met die
gróte glijbaan! We zijn benieuwd en nieuwsgierig.

Info vanuit het bestuur
In de vorige infobrief stond een link voor meer informatie over de teruggave van de ouderbijdrage
tijdens de coronasluiting. Dat was de volgende link:
https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/svb-betaalt-eigen-bijdrage-kinderopvang

Dit geldt voor de ouders met recht op kinderopvangtoeslag.
Er zijn ook ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De gemeente betaalt voor deze
peuters een deel van de opvang van de Peutertuin. We hebben in april van de gemeente bericht
ontvangen dat ook deze ouders de betaalde ouderbijdrage terugkrijgen. Er is onduidelijkheid
geweest over de vergoeding voor deze groep mensen. Het bestuur is hierover in overleg met de
gemeente getreden en de gemeente heeft toegezegd de vergoeding te gaan betalen. Het bestuur
gaat nu verder uitzoeken voor welke ouders deze vergoeding geldt. U zult hierover deze maand een
brief ontvangen met vermelding van het bedrag wat wij aan u zullen overmaken. De gemeente heeft
aangegeven da wij dit dan weer bij de gemeente mogen declareren. U ontvangt dus zelf niets van de
gemeente maar rechtstreeks van de Peutertuin. Maar geef ons dus even de tijd om dit uit te zoeken.

Ouderhulp gezocht
Een ouderhulp ondersteund de leidster tijdens de speel,- ontdek- en leermomenten van de peuters.
Ook ondersteunen zij bij allerlei huishoudelijke taken die op een ochtend gedaan moeten worden.
Denk aan fruit schillen, een afwas doen en plassen met de peuters. Zo wordt de leidster ontzien in
die taken en kan de leidster zich 100% richten op het stimuleren van de ontwikkeling van jullie
peuter. Voor de locatie noord zijn wij op zoek naar een ouderhulp voor de maandag en donderdag bij
Wendy op de groep. Ouderhulpen krijgen voor de ochtenden dat ze aanwezig zijn op de groep een
vrijwilligersvergoeding. Wellicht hebben jullie in je omgeving iemand die gek is op kinderen, 2
ochtendjes vrij heeft en ons graag wil helpen bij de ontwikkeling van onze en jullie peuters. Voor
meer informatie hierover kun je altijd even navraag doen bij de leidster of een mailtje sturen naar
m.kos@montessorischool.onmicrosoft.com

