Peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam”
ALGEMENE INFORMATIE SCHOOLJAAR 2021-2022
Schooldagen
De Peuterspeelzaal is vier ochtenden per week geopend, namelijk op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagochtend. Er zijn twee basisgroepen:
Groep 1: dinsdag- en vrijdagochtend
Groep 2: maandag- en donderdagochtend
U kunt uw peuter alCjd aanmelden voor een extra dagdeel ter voorbereiding op de basisschool. Als
we plek hebben, bieden we die mogelijkheid graag aan.
SchoolJjden
Brengen

08.30 – 09.00

Halen

12.15 – 12.30

Tijdens het brengen van uw kind is er de mogelijkheid om een kop koﬃe of thee te drinken.
Om 9.00 uur start juf de ochtend met een vast ritueel, dit om duidelijkheid en structuur te bieden
aan de peuters. We willen u verzoeken om op de afgesproken Cjd afscheid te nemen van uw kind en
het lokaal te verlaten via de nooduitgang.
Eten en Drinken
Iedere ochtend is er een gezamenlijk moment dat de peuters aan tafel gaan om wat te drinken en te
eten. Voor deze momenten is het de bedoeling dat u zelf iets te eten en drinken meegeeO aan uw
kind. Geef bij voorkeur iets gezonds mee.
Zindelijk
Is uw kind nog niet zindelijk? Dan graag een schone luier meegeven, doekjes zijn aanwezig en voor
nood natuurlijk ook extra luiers. Er zijn schone kleren aanwezig mocht uw kind een naQe broek
krijgen door een ongelukje.
Afmelden
Als uw kind niet naar de peuterspeelzaal kan komen, dan willen we graag dat u dit telefonisch
doorgeeO aan juf Alet. Haar telefoonnummer is: 06 30946340. Ook mag u een WhatsApp sturen in de
groepsapp, dan kan een andere ouder het doorgeven aan Alet.
Ziekte
Als uw kind ziek is en niet kan komen, dan willen we graag dat u dit telefonisch doorgeeO aan de juf.
Mocht u twijfelen of uw kind de peuterspeelzaal wel of niet kan bezoeken, bijvoorbeeld omdat uw
twijfelt of de ziekte besmeQelijk is dan dient u ten alle Cjden contact op te nemen met de juf. Zij
besluit of uw kind de peuterspeelzaal mag bezoeken en stelt eventueel de andere ouders op de
hoogte.
Verjaardagen
De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd. Uw kind krijgt een feesthoed, er wordt gezongen
en uw kind mag trakteren. Als u het leuk vindt kunt u ook het dagdeel waarop uw kind zijn of haar
verjaardag viert bijwonen. Het afscheid van uw kind valt meestal samen met de verjaardag en wordt
dan ook zo gevierd. Wanneer uw kind gaat trakteren vanwege een verjaardag, het afscheid of een
andere gebeurtenis met een feestelijk Cntje, is het verstandig om vooraf te overleggen met de juf of
er kinderen zijn met eventuele (voedsel) allergie. Houd met de traktaCe rekening met de leeOijd van
de kinderen. Een peutermaag/-mondje is gauw gevuld.

Privacybeleid
Via het formulier “Privacy-voorkeuren” vragen we u om aan te geven wat uw privacy-voorkeuren zijn.
U ontvangt dit formulier via mail van ons.
Foto’s van de kinderen worden binnen de gesloten app-groep verstuurd zodat alle ouders deze
kunnen zien. We willen vragen om foto’s die u krijgt niet zomaar op facebook of andere social media
te zeQen. Staan er meer kinderen op de foto? Dan moet u toestemming vragen aan de ouders/
verzorgers van de andere kinderen voordat de foto’s worden geplaatst.
VakanJerooster 2020-2021
Eerste schooldag
HerfstvakanJe

KerstvakanJe

VoorjaarsvakanJe

maandag 23 augustus 2021
maandag 18 oktober 2021
vrijdag 22 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021
vrijdag 7 januari 2022
maandag 21 februari 2022
vrijdag 25 februari 2022

Goede vrijdag

vrijdag 15 april 2022

Paasmaandag

maandag 18 april 2022

MeivakanJe

maandag 25 april 2022
vrijdag 6 mei 2022

Koningsdag

Valt in de meivakanCe

Bevrijdingsdag

Valt in de meivakanCe

Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag
ZomervakanJe

donderdag 26 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
maandag 18 juli 2022
vrijdag 26 augustus 2022

Pedagogisch medewerker (Juf)
Alet Doesburg
06 30946340
Bestuur
Roos KoQerer (voorziQer en penningmeester)
Annelies Olthof (secretaris)
Carola Rosema (algemeen bestuurslid)
Feestcommissie
Dorien de Haan
Nina Kooke
Aniek Boelens
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