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AFSCHEID 

Mees Grunder. Mees is vier jaar geworden. We wensen hem veel plezier op de basisschool.  

 

 

WELKOM… 

 

Nick klein Tank, Suze Kats, Suus Temmink, Julie Kamphuis, Max kleine Snuverink en Lara 

Gerdes. We wensen jullie veel plezier bij ons op de Peuteropvang!  

 

 

 

HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN! 

Na een zonnige zomervakantie zijn we weer van start 

gegaan met als thema: ‘Welkom! Áls een vis in het water’. 

Vanaf 23 september beginnen we met het thema: Herfst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elke vakantie worden alle kinderen van de 

basisschool en peuteropvang gecontroleerd op 

hoofdluis. Dit wordt gedaan door een aantal 

hulpouders.  
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UITBREIDING GROEPSGROOTTE 

Door de vele aanmeldingen heb ik een aanvraag bij de gemeente ingediend om de 

groepsgrootte uit te kunnen breiden naar 16 kinderen. De GGD inspectie heeft deze 

aanvraag goedgekeurd. Met ingang van 7 oktober zal het aantal kinderen op de vrijdag 

uitgebreid worden naar maximaal 16. Door deze uitbreiding is er een extra pedagogisch 

medewerker in dienst genomen. Laura Scharrenborg zal mij daarom op de vrijdag gaan 

ondersteunen. Hieronder stelt Laura zich voor:  

 

“Hallo allemaal, ik wil me graag even aan jullie voorstellen: 

 

Ik ben Laura Scharrenborg, 24 jaar en woonachtig in het 

buitengebied van Haaksbergen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

fotograferen, lezen en leuke dingen te ondernemen met vrienden en 

vriendinnen. Ik werk al ruim 4 jaar in de kinderopvang en ben 

momenteel ook werkzaam als pedagogisch medewerkster bij 

Smallsteps Kinderopvang. 

 

Vanaf 7 oktober zullen jullie mij elke vrijdagochtend tegenkomen bij Peuteropvang Buurse. 

Ik heb erg veel zin om hier aan de slag te gaan en ben ervan overtuigd dat het samen 

met Bertine en de kinderen een leuke tijd zal worden!  

 

Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze dan gerust!”   

 

Groetjes Laura  

 

 

OUDERRAAD VERGADERING 

Op donderdag 6 oktober vindt er een ouderraad vergadering plaats. Cindy ter Riet en 

Lieke Haarhuis nemen dan samen met mij de agenda door. Deze notulen komen ter 

zijnde tijd op het prikbord te hangen in het klaslokaal.  

 

 

KOSTEN PEUTEROPVANG 

De kosten van de peuteropvang zullen vanaf januari 2017 worden verhoogd van €7,30 

naar €7,50 per uur. Ook de kinderopvangtoeslag zal voor ouders in 2017 toenemen.   
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FOTO’S WEBSITE www.peuteropvangbuurse.nl  

De website van de peuteropvang wordt vaak vernieuwd met onder andere foto’s van de 

kinderen.  

 

 

BEDANKJE! 

Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor de mooie bos 

bloemen die ik mocht ontvangen in verband met de dag van de 

Leidster.  

HERFSTVAKANTIE  

De herfstvakantie is van 17 tot en met 21 oktober.  

 

http://www.peuteropvangbuurse.nl/

