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AFSCHEID & WELKOM OP DE PEUTEROPVANG:
Jordy Lohuis & Anne-Sophie Lohuis zijn 4 jaar geworden en hebben afscheid genomen
van de peuteropvang. We wensen ze veel plezier op de basisschool!
Nieuw in de groep zijn: Marit Grobbink, Pepijn Meinema & Guus Kleyne-Snuverink. We
wensen jullie een leuke tijd bij ons op de Peuteropvang.

GGD INSPECTIE
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, heeft de GGD Inspectie afgelopen februari
plaatsgevonden. De gemeente concludeert op basis van het inspectierapport dat
Peuteropvang Buurse voldoet aan de eisen zoals gesteld volgens de Wet ‘Kinderopvang
en kwaliteit peuterspeelzalen (Wko)’. Het inspectierapport is op de website
(www.peuteropvangbuurse.nl) te vinden onder het kopje ‘Beleid’.

VRIJE DAG DINSDAG 7 JUNI
In verband met de studiedag op de basisschool hebben alle leerlingen vrij. Op deze dag
is de Peuteropvang ook gesloten. Net als de schoolvakanties wordt deze dag niet in
rekening gebracht.

SCHOONMAAK ZOMERVAKANTIE
Op dinsdag 28 juni vindt de zomerschoonmaak plaats. Dit doen we in samenwerking met
groep 1 en 2 van de basisschool. De schoonmaak zal tijdens de uren van de
peuteropvang plaatsvinden. Ook is er de gelegenheid speelgoed mee te nemen om thuis
schoon te maken. Wij hopen dat enkele ouders kunnen helpen. Voor meer informatie en
opgave kun je bij mij terecht.

SCHOOLUITJE
Vrijdag 8 juli vindt het schooluitje plaats. We gaan met de kinderen
met de buurtbus naar speeltuin ter Huurne. Het uitje is voor alle
kinderen, ook voor de kinderen die alleen op de dinsdag komen. Aanvang op school
08.30 uur en om 11.30 uur zijn we weer terug op de peuteropvang. In principe is de laatste
schooldag voor de peuters dinsdag 12 juli. Mocht het op vrijdag 8 juli slecht weer zijn, dan
zal het uitje een week verplaatst worden naar vrijdag 15 juli.
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UITBREIDING AANTAL KINDEREN OP DE VRIJDAG
De overweging is om met ingang van 1 september het aantal kindplaatsen op de vrijdag
uit te breiden naar maximaal 16. Door deze uitbreiding is er een extra medewerker nodig
voor op de groep. Bianca Siegerink zal dan aangesteld worden als pedagogisch
medewerker voor bepaalde tijd, in eerste instantie tot april 2017. De GGD zal voor deze
uitbreiding opnieuw een inspectie moeten uitvoeren. Als dit goedgekeurd wordt, kan de
uitbreiding definitief doorgaan.

ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie begint vrijdag 15 juli en eindigt op vrijdag 26 augustus.
De Peuteropvang begint weer op dinsdag 30 augustus. De tijden op de
dinsdag blijven ongewijzigd en daarmee ook het verlengde dagdeel tot
14.00 uur.

