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Het bestuur van de Stichting Montessori-peutergroep
Enkhuizen bestaat uit:
Margreet Keesman - Wim Hoogervorst
Annelies van Berkel – Anneleen Prins

Beste ouders, deze keer een nieuwsbrief met inhoudelijke informatie. Over het hoe, wat en waar we aan werken
samen met de kinderen leest u in een aparte ouder-brief. 😊
➢

Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk zouden vinden om mee te denken en te praten over
zaken die met De Peutertuin en natuurlijk de kinderen te maken hebben. Binnenkort willen
wij daarvoor een open avond organiseren waarin wij uitleg kunnen geven over wat wij van
een oudercommissie verwachten. Misschien denkt u nu al dat het u leuk lijkt om meer
betrokken te zijn bij uw kind(eren) en De Peutertuin, meldt u zich dan alstublieft aan bij de
leidster 😊
➢

Incasso en bestuursbeleid.

(Bijna) elke ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Heel fijn natuurlijk dat zo veel
mogelijk peuters de gelegenheid krijgen om een peutergroep te bezoeken!
Soms gaat het voor u en onze Peutertuin om wat grotere bedragen. Hetzij omdat ouders voordat zij de
kinderopvangtoeslag ontvangen dit eerst moeten vóór financieren (bij niet tijdige aanvraag van de
kinderopvangtoeslag). Hetzij bij afname van meer dan de uren waarover u de toeslag ontvangt. In
verband met deze wet op de Harmonisatie moeten wij een wat strenger incassobeleid voeren.
Hieronder leggen wij uit wat de te nemen stappen zijn bij niet (tijdige) betaling. Wij incasseren de
verschuldigde bedragen op de 1ste dag van de maand. Het verschuldigde bedrag kan soms niet
worden afgeschreven om wat voor reden dan ook. U ontvangt van ons dan een eerste herinnering met het verzoek
het bedrag per omgaande aan ons over te maken.
De volgende stap is dat u dan een zgn. Wet Incasso Kosten (WIK) brief ontvangt. U krijgt dan nog drie weken de
tijd om te betalen. Mocht betaling dan nog uitblijven zijn wij helaas genoodzaakt dit uit handen te geven aan het
incassobureau van DAS.
➢

Proef extra dagdeel

In verband met de bezetting op de woensdagochtendgroep op onze locatie Noord en de donderdagmiddaggroep op
locatie Centrum willen wij kinderen die al op De Peutertuin zitten, aanbieden om een extra dagdeel te komen. Het
gaat hier dan om een kosteloze proefperiode van 4 weken. ( met uitzondering van de kinderen die al op de
donderdagochtend komen)
Voor de kinderen die al op deze groepen zitten is het fijn wanneer er meer kinderen zijn om de sociale
ontwikkeling te kunnen blijven stimuleren en voor de kinderen die een extra dagdeel komen is er nog meer ruimte
voor interactie met andere kinderen en leidsters. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leidsters.
➢

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het zal u vast niet zijn ontgaan. Op 25 mei jl. is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden. Deze
gegevens-verordening geldt ook voor De Peutertuin. Binnenkort wordt ons privacy beleid openbaar gemaakt en kunt
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u deze opvragen. Ook ontvangt u z.s.m. een formulier waarop u kunt aangeven of u akkoord gaat met het door De
Peutertuin beheren van bijv. NAW- en andere gegevens en/of beeldmateriaal.
Inloopochtend

➢

Op donderdag 31 mei a.s. is er voor nieuwe ouders een inloopochtend op onze
locatie op de Goudenregenstraat. Kent u iemand met kinderen in de leeftijd van 2
tot 4 jaar wijst u ze dan alstublieft op deze open ochtend. Zij zijn van 9.00 – 11.00
uur van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze peutergroepen!
Opa en Oma-dagen.

➢

In de week van 11 t/m 15 juni zijn er de jaarlijkse opa- en oma dagen. Dit zijn de dagen waarop wij grootouders de
gelegenheid willen geven om samen met hun kleinkind De Peutertuin te ontdekken. Deze week wordt de
uitnodiging aan de kinderen meegegeven
----- achtergrond ----- achtergrond ----- achtergrond ----- achtergrond ----- achtergrond ----- achtergrond -----

De cilinderblokken - Leeftijd: Vanaf 2 1/2 jaar
Doelen:
* Ontwikkeling van de visuele waarneming op het gebied van
afmetingsverschillen.
* Indirect: voorbereiding voor het schrijven door training van de grijpspieren
van de schrijfvingers
* Indirect: Inzicht krijgen in het vormen van reeksen
Eerste aanbieding: de leidster laat duidelijk zien hoe een cilinder met 3 vingers uit het blok genomen wordt en zet
het voor het cilinderblok op tafel. Zo haalt ze alle cilinders op volgorde eruit en zet ze door elkaar op tafel. Dan
neemt ze een cilinder, kijkt in de holtes en past de cilinder erin. Daarna gaat ze verder met de andere, tot het kind
het overneemt.
Het kind kan er daarna mee verder gaan, terwijl de leidster zich terugtrekt en van een afstand observeert.
Gebruikt het kind beide handen bij de oefening?
Er zijn 4 verschillende cilinderblokken. Hiermee komen de volgende begrippen aan de orde:
hoog-laag, dik-dun, groot-klein, diep-ondiep, smal-breed en de vergrotende en overtreffende trap hiervan.
Je kunt ook twee cilinderblokken combineren. Om te beginnen worden er twee blokken met een groot contrast
gekozen.
Daarna kunnen twee andere blokken gecombineerd worden, dan drie.
En tenslotte alle vier.
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