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Harmonisatie
Alle ouders hebben nu het contract ontvangen om de kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Wanneer dit voor 15 november was aangevraagd was de toeslag op tijd ontvangen. Nu is het
zo dat ouders januari moeten voorschieten. Wij betreuren het ten zeerste dat het contract
zo laat bij de ouders kon worden aangeleverd maar door onduidelijke informatieverstrekking
vanuit het rijk en de gemeente durfden we niet eerder de nieuwe contracten aan te bieden voordat
we 100% duidelijkheid of zekerheid hadden. Wilt u de getekende contracten alstublieft zo spoedig
mogelijk inleveren bij de leidsters of opsturen naar Gerard Brandtweg 4.
Nog even een toelichting op de tijden die in het contract staan. De tijden van 8 uur per week, bij
twee dagdelen, kloppen inderdaad. Dit heeft alles te maken met de voorbereidingstijd tot 8.30 uur
die nodig is om de kinderen de ochtend goed te kunnen begeleiden. De leidsters zijn een kwartier
voor aanvang aanwezig om deze ochtend goed voor te bereiden en na 12.00 uur is er vaak een
kwartier nodig om de peuters uit te zwaaien ;-) en de ochtend af te ronden. Wij hopen hiermee de
vragen rondom de tijden duidelijk te hebben beantwoord. Mochten er nog vragen zijn neem dan
alstublieft contact op met De Peutertuin. Het liefst per e-mail: depeutertuin@quicknet.nl
Door de gelijktrekking van peuterspeelzaal en kinderopvang hebben wij ook te maken met
gewijzigde kwaliteitseisen. Een van de eisen is dat vanaf januari 2018 er twee
gediplomeerde leidsters op de groep zullen zijn bij acht of meer kinderen per dagdeel.
Zijn er minder kinderen op de groep dan volstaat één leidster en een groepshulp.
Ziekte juf Helena
Helena is nog niet hersteld en voorlopig hebben de kinderen dus nog te maken met een vervangende
leidster. Mocht u juf Helena een kaartje willen sturen dan kunt dit naar de administratie sturen of
afgeven bij de leidsters. Wij zorgen er dan voor dat juf Helena uw kaartje krijgt.
Voor haar vervanging hebben wij een nieuwe leidster aangetrokken, Marlise Limmen. Hieronder
stelt zij zich even voor.
Beste ouders,
Mijn naam is Marlise en vanaf 8 januari 2018 kom ik werken op de Peutertuin. Ik heb er onwijs veel
zin in en kijk er naar uit om met u en uw kind kennis te maken. Vanaf het jaar 2000 ben ik
werkzaam binnen de kinderopvang, waarvan ik de laatste 11 jaar heb gewerkt op een BSO in
Grootebroek. Omdat ik meer affiniteit heb met het jongere kind was ik op zoek naar een
andere baan en toen kwam dit op mijn pad. Naast de doelgroep, sprak mij het werken volgens
de visie van Montessori en de methode VVE (vroeg-voorschoolse-educatie) mij erg aan. Samen met
mijn man Ivo en onze twee dochters Norah, 10 jaar, en Roos, 8 jaar, woon ik in Grootebroek. In
mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te wandelen, te koken en te lezen.
Na de kerstvakantie zult u mij op dinsdag en donderdag op de locatie Noord zien en, voorlopig als
vervanging voor Helena, op woensdag en vrijdag op de locatie in het centrum.
Groetjes, Marlise.
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Zoals Marlise al heeft aangegeven zal zij op beide locaties van De Peutertuin werken. Voor alle
duidelijkheid hieronder nog even op een rijtje, wie waar en wanneer voor de groep staat.
Locatie Centrum
Ma en domi
Di - do
Woe-vrij

1-1-2018
Mara (vervanging)
Helena vervangen
Helmi/Katinka
Katinka/Marlise (vervanging)
Helena vervangen

Helena weer beter
Helena
Helmi/Katinka
Heleen/Katinka

Mariska/Trynstje
Mariska/Marlise
Mara
Mariska/Marlise
Mariska/Trynstje

Mariska/Trynstje
Mariska/Marlise
Mara
Mariska/Marlise
Mariska/Trynstje

Locatie Noord
Ma vve
Di vve
Woe- vrij
Do vve
Vr vve

Feestdagen
Sinterklaas. Wat was het een gezellige en prachtige tijd! Kinderen uit de bovenbouw
verzorgden voor De Peutertuin een poppenkastvoorstelling én voor alle peuters was er een pakje
van Sinterklaas! Er werd volop verkleed. Iedereen wilde wel een keer Sinterklaas of Piet zijn! En
zijn er ontelbare (nep) cadeautjes in- en weer uitgepakt. Kortom, wij hebben genoten!
Kerst
Ook op de Peutertuin willen wij samen met de peuters aandacht schenken aan een andere prachtige
traditie. Kerst. Dit willen wij doen door middel van het met elkaar Kerst-ontbijten. Alle peuters
ontvangen een uitnodiging om met elkaar te gaan genieten van een heerlijk kerstontbijt of, op
locatie Noord, een kerstlunch die mede verzorgd wordt door u als ouders. Bij de ingang hangt de
lijst waarop u kunt invullen of en wat u maakt. Wellicht samen met uw peuter ;-)
Yoga
Vanaf 15 januari maken de peuters kennis met yoga. Audrey Fecherolle neemt de peuters mee op
een eerste kennismaking met yoga. Ook Yoko konijn is dan weer van de partij. Een prachtige manier
om kinderen vertrouwd te maken met yoga.
Bij yoga denk je misschien aan rustig en geconcentreerd in de lotushouding zitten. Als je dan naar
je levendige en energieke peuter kijkt, kun je je daar misschien maar weinig bij voorstellen. Maar
yoga voor jonge kinderen is anders dan yoga voor volwassenen. Volwassenen keren bij yoga naar
binnen. Van een peuter kun je dit niet verlangen. Peuters hebben de ruimte nodig:
letterlijk en figuurlijk. In peuteryoga zitten dan ook bewegingsoefeningen.
Spelenderwijs doen ze bewegings- en ontspanningsoefeningen. De yoga-oefeningen
werken ontspannend of juist stimulerend.
Peuteryoga stimuleert…
● … de motoriek: je peuter staat in allerlei verschillende houdingen en maakt verschillende
bewegingen.
● … het concentratievermogen. Je peuter moet zich concentreren op een houding of
oefening.
● … het zelfbewustzijn. Je peuter wordt zich bewust van zijn lichaam.
● … de creativiteit. Je peuter leert zijn lichaam kennen en leert daar creatief mee om te
gaan.

---achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond-achtergrond--‘Waarom werk je niet, Frederick?’, vroegen ze.
‘Ik werk toch’, zei Frederick.
‘Ik verzamel zonnestralen voor de koude, donkere wintertijd.’
Maria Montessori sprak over ‘het geven van een lichtstraal’; een prachtige verwoording van een van
de belangrijkste taken van de leerkracht. Wij geven kinderen lichtstralen; licht dat maakt dat ze
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iets zien wat nog in het donker lag: een mogelijkheid, een ontdekking, of concreter, een lesje of
materiaal-aanbieding.
Maar misschien gaat het veel meer nog over onze lichtstralen als warmtebron: de bemoedigende
blik, de hand op de schouder, de aai over de bol, de vertrouwelijke knipoog. Een lichtstraal die
zorgt dat het kind gezien wordt. De gerichte straal waarbij we focussen op één kind en onze
aandacht op dat moment volledig is. Gericht op het individu, maar nooit de groep, het geheel, uit
het oog verliezend. Diffuus licht dat maakt dat we de bewegingen in de groep blijven zien en op
enig moment ervoor kiezen onze straal op een ander kind of groepje te richten.
Het is mooi om stil te staan bij de metafoor van de lichtstraal. Zeker in deze koudere dagen nu het
weer sneller donker wordt. Wanneer we richting de winter weer wat minder buiten komen en de
huiselijke sfeer opzoeken en deze sterk waarderen. Kaarsen aan, warme deken op de bank. Een
veilige omgeving waarin we ons kunnen bezinnen: even stilstaan, even nadenken, even niets.
Gewoon even zijn.
Wellicht is dat de grootste kracht van onze
lichtstraal: ons warme licht dat veiligheid biedt
om als kind er gewoon te kunnen zijn.
‘Doe je ogen maar dicht’, zei Frederick, en hij
klauterde op een grote steen.
‘Nu stuur ik jullie mijn zonnestralen. Voel je hun
warmte, hun gouden gloed…’
En terwijl Frederick sprak van zon en zomer,
werden de vier muizen al warmer en warmer.

Tekst uit: Frederick, Leo Lionni (Deventer, 1979)
Femke Cools, AVE.IK, oktober 2014
En met dit verhaal wensen wij alle peuters en hun ouders fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!
bestuur en leidsters Peutertuin
Locatie Centrum: 0228 319032
Locatie Noord:
0228 323100
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