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WELKOM… 

… bij Peuteropvang Buurse! Deze peuteropvang is ruim 40 jaar geleden opgezet door 

vrijwilligers. Door de jaren heen hebben verschillende organisaties deze opvang onder 

hun hoede gehad en was het voortbestaan vaak in het geding. Met ingang van de 

herfstvakantie heb ik (Bertine) de peuteropvang overgenomen. Omdat ik 

al 20 jaar met veel plezier in de peuteropvang heb gewerkt, heb ik daarom besloten in 

het diepe te springen en de peuteropvang over te nemen. Ook mede dankzij Gastouder-

bureau Snoesje (administratie/financiën) en Miriam van der Heide van basisschool Buurse 

kan deze opvang blijven bestaan.  

 

Nieuwsbrief 

Omdat de peuteropvang nu ruim twee maand  bestaat, is het tijd voor de allereerste 

nieuwsbrief! Circa ieder kwartaal zal er een nieuwsbrief worden verstuurd aan alle ouders 

om u op de hoogte te houden wat zich bij de peuteropvang afspeelt.  

 

 

 

WEBSITE LIVE 

Wist u dat de Peuteropvang ook haar eigen website heeft? 

Neem gerust een kijkje via www.peuteropvangbuurse.nl. Naast 

standaard zaken als het aanmeldingsformulier en 

openingstijden vindt u tevens nieuwsberichten en foto’s op de 

website van bijvoorbeeld de afgelopen Sinterklaasviering.  

 

 

VERLENGING DAGDEEL  

Vanaf het nieuwe jaar zal, naast de standaard openingstijden op de dinsdag- en 

vrijdagmorgen, de dinsdag verlengd worden met een extra dagdeel tot 14.00 uur.  De 

verlening op de dinsdag zal mogelijk vanaf de maand februari starten. De exacte ingangsdatum is 

nog niet bekend. Indien hier meer over bekend is, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden 

van deze extra mogelijkheid en zal er tevens een nieuwsbericht op de website worden geplaatst.   

 

 

OUDERCOMMISSIE 

Er is een oudercommissie in het leven geroepen bestaande uit de volgende twee personen: Lieke 

Haarhuis (voorzitter) en Cindy te Riet (lid en secretaris). Indien er vragen zijn aan de 

oudercommissie kan er contact worden opgenomen met Lieke Haarhuis: 

liekehaarhuis@hotmail.com / 06-1554874.  

http://www.peuteropvangbuurse.nl/
mailto:liekehaarhuis@hotmail.com


 

Nieuwsbrief Peuteropvang Buurse 

  december 2015 
 

 

 

 

SINTERKLAAS 
Op vrijdag 4 december was Sinterklaas samen met zijn Pieten op 

bezoek bij de basisschool Buurse en natuurlijk ook bij de 

peuteropvang! ’s Ochtends kwam de Sint aan met de buurtbus en 

werd door alle kinderen, inclusief de peuters onthaald op het plein 

met een erehaag.  Aansluitend was er een toespraak van de Sint in 

de centrale hal en werden er wat stukjes opgevoerd. Nadat iedereen 

naar zijn of haar eigen klas was vertrokken, kwam Sinterklaas samen 

met zijn Pieten op bezoek in het lokaal van de peuters om cadeautjes 

uit te delen en liedjes te zingen. Vooral het Woezel & Pip huis was erg 

in trek bij de kinderen. Hier wil ik de ouders  ook erg voor bedanken 

voor het maken ervan! 

 

 

 

 

 

 

KERSTVIERING  

Op vrijdag 18 december is er een kerstfeest gevierd voor de peuters als afsluiting voor de vakantie. 

Het was een gezellige ochtend waar  liedjes zijn gezongen en een lekkere kerstmaaltijd is gegeten. 

Op 5 januari starten we weer met een koffie-ochtend  en wat lekkers.  

 

 

Peuteropvang Buurse wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 

Nieuwjaar!  

 

 


