
AGENDA 

 
Onze opvang is gesloten op 

 
 Donderdag 30 mei 

Hemelvaart 

 4 of 5 juni  
Suikerfeest 

 Maandag 10 juni 
Pinksteren 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 

 
We hebben een bloemenwinkel in de lokalen. 
Er zijn veel mooie kleurrijke bloemen te koop. 
Natuurlijk moet je voor de bloemen betalen en 

worden de boeketten mooi ingepakt. 
 
De woorden die we leren zijn: 
Bloemen, tulp, roos, narcis, de vaas, de emmer, uitzoeken, 
inpakken, verkopen, betalen, geld, alsjeblieft en dank u wel. 

 
Bezoek kinderboerderij 

In april gingen we met alle groepen 
naar de Schildershoeve. 
Het was een frisse maar droge 
dag. De peuters hebben zich weer 
goed vermaakt met de dieren 
tijdens dit leuke uitstapje. 
Fijn dat er veel papa’s en mama’s 
mee waren! Volgend jaar rekenen        
we op nog meer peuters en    
ouders. 

Moederdag 
Dit jaar hebben de moeders helaas een 
presentje van hun peuter moeten missen. 
Het is een drukke tijd voor het team 
vanwege zieke medewerkers, dus we zijn 
hier niet aan toe gekomen. Bij deze voor 
alle moeders alsnog een lieve knuffel van 
de peuters en de juffen! 

 
Zomerfeest 
Binnenkort starten wij met de voorbereidingen voor het zomerfeest. 
Alle peuters worden daarvoor uitgenodigd op woensdag 3 juli. 
Het wordt een gezellig feest voor onze peuters en ouders! 

 
 
 
 
 
 

 
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 Peuteropvang werken we 

met een vast programma waarin 
we de kinderen 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 haal-

kwartiertje’. 
 

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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