
AGENDA 

 
Vrijdag 22 februari 
Peuteropvang gesloten 
 
VOORJAARSVAKANTIE 
 

Maandag 25 februari 
tot 
maandag 4 maart  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De lente hangt al in de lucht! 
Een maand geleden speelden we nog lekker in de  
sneeuw op het peuterplein. Nu genieten we alweer van het 
voorjaarszonnetje. 

 
Het thema ziek zijn is afgerond.  
Kraai en Snuf zijn gelukkig weer beter. 
We starten nu met het thema lente. Er valt 

heel veel te beleven in dit jaargetijde. Eerst gaan we zaaien en 
poten en dat gaat later groeien en bloeien. We maken kennis met 
een konijn dat jonkies krijgt en zien dat Raaf eieren legt. 
De woorden die we leren zijn bijvoorbeeld: 
Zaadjes, scheppen, poten, gieter, mest, groeien, open en dicht, 
konijn, buikpijn, werpen, zogen, ei, broeden, barsten, snavel, 
worm, voeren. 

 
Certificering Speelplezier methodiek 
Op 12 februari kregen Naftaley, Yamina  
en Lisa het Speelplezier certificaat samen 
met de collega’s van groep 1 en 2 van  
Basisschool De Triangel. 
Van harte gefeliciteerd collega’s! 
Er is een leuk filmpje gemaakt dat we de peuters en ouders 
binnenkort laten zien. 

 
Het team 
Helaas hebben we nog zieke collega’s en kunnen Charissa en 
Hanane voorlopig niet aan het werk. 
Gelukkig hebben we goede vervangers op de groepen voor vaste 
dagen. Fijn om te zien dat de peuters gemakkelijk wennen aan hun 
nieuwe juffen. Ook zijn we blij dat Ouahiba en Tülay het werk 
proberen op te bouwen. 
Voor vrijdag 22 februari is het niet gelukt om geschikte vervanging 
te regelen. Onze peuteropvang zal dan gesloten zijn. 
 
Speel-o-theek De Mussen 
In maart organiseren we bijeen- 
komsten met onze Spel-o-theek. 
De oudste peuters mogen met hun 
ouders op bezoek. Zij kunnen lekker spelen met het materiaal. 
De ouders krijgen informatie over spel en speelgoed en de  
mogelijkheden om materialen te lenen.  
 
Hebt u vragen?  
U kunt uw vragen stellen aan de leidsters. Ook kunt u terecht bij 
Margret Engelbertink, de teamleider, zij is aanwezig van  
maandag t/m donderdag en telefonisch bereikbaar op 
06 58740433  
Vragen over facturen kunt u mailen naar 
verkoop@demussen.nl   

 

Op tijd! 

 
Op de Voorschool werken we met 

een vast programma waarin we 
de peuters veel en divers spel  
aanbieden. 
Het is belangrijk dat u uw kind op 
tijd brengt zodat wij op tijd 

kunnen beginnen en ons 
programma niet verstoord wordt. 

We hebben een ‘breng- en 
haalkwartiertje’. 
 

Dit zijn de tijden: 
Brengen ochtend 08.45-09.00 uur  

Brengen middag 12.30-12.45 uur 
Halen ochtend 11.30- 11.45 uur 

Halen middag 15.15 -15.30 uur 
Op vrijdag kunt u een kwartiertje 
langer blijven om mee te kijken 

op de groep. 
 

Mocht u niet op tijd kunnen 
brengen dan vragen wij u buiten 
het lokaal te wachten totdat de 

‘welkomskring’ voorbij is. 
Kan uw kind helemaal niet 

komen, dan horen wij dit graag 
van te voren. U kunt bellen naar 
De Mussen (070)3888700), 

Appen naar Yamina 0619917110 
of mailen naar 

peuteropvang@demussen.nl 
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