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

Informatieavond
Op dinsdag 17 oktober organiseert het bestuur van De Peutertuin een informatieavond voor alle
ouders met kinderen op De Peutertuin. Deze informatieavond gaat over de ingrijpende
veranderingen die de Harmonisatiewet met zich meebrengt. Met name de financiële kant wordt
uitgebreid belicht. Zoals al eerder aangegeven heeft het alles te maken met het feit of, wanneer en
hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt. Vooraf wordt er een film vertoond die gemaakt is van
verschillende groepen op De Peutertuin.
Deze avond wordt gehouden in De Bonte Veer en start om 19.30 uur. Deze week hebben alle ouders
een uitnodiging ontvangen. Graag ontvangen wij het aangehechte strookje z.s.m. terug. Ook kunt u
via een reply op deze mail aangeven met hoeveel personen u naar de informatieavond komt.
Studiedag VVE
Op maandag 30 oktober (na de herfstvakantie) is er voor alle leidsters van De Peutertuin van beide
locaties een studiedag ingepland. Deze studiedag staat in het teken van de VVE (vroeg voorschoolse
educatie). Op deze dag is de Peutertuin dus dicht. Excuses voor de late berichtgeving maar deze
studiedag is echt pas onlangs ingelast.
Een mooie start op De Peutertuin …,
staat er op de poster die wij gaan verspreiden ten behoeve van de Open Dag die wij op woensdag 8
november van 9.00 – 12.30 uur houden op onze locatie op de Goudenregenstraat 29 in Enkhuizen.
Heeft u kennissen of kent u mensen in uw omgeving met kinderen in de peuterleeftijd wijst u ze
dan alstublieft op deze open dag!
Het Peutertuinplein op locatie Noord
Binnenkort willen wij het plein op locatie Noord ietwat opknappen. Juf Tryntsje en juf Mariska
hebben een tekening gemaakt en daarop aangegeven wat zij graag zouden willen om het
aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Zo is er gesproken over een verhoogde plantenbak langs
de zijkant van het hek waar de kinderen zelf kunnen planten e.d. Een afscheiding tussen het gras en
de tegels. Of een eventuele vervanging van het gras. Mocht u na het lezen van bovenstaande
denken; Ik kan ook wel iets betekenen en zou wel willen helpen …graag! Geeft u zich dan alstublieft
op bij een van de leidster 😊
Nog wat praktische informatie …
Voor de goede orde geven wij hieronder nog even de telefoonnummers van onze beide locaties,
mocht u een van de leidsters willen spreken of bijvoorbeeld uw kind(eren) willen afmelden omdat
zij ziek zijn of een dagje naar oma/opa gaan e.d. 😉 Wij zijn te bereiken op:
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Locatie Noord:
Locatie Centrum:

0228-323100
0228-319032

Liever per mail? Het mailadres voor de leidsters is: depeutertuin@montessori-enkhuizen.nl
Het mailadres voor het bestuur blijft: depeutertuin@quicknet.nl
Het telefoonnummer voor het bestuur blijft: 0228-323027 (zie onderaan deze brief)
Rooster van vakanties en vrije dagen
De vakanties en vrije dagen van De Peutertuin lopen gelijk met die van de basisscholen in
Enkhuizen. Deze zijn ook altijd te vinden op onze website:
www.montessori-enkhuizen.nl/peutertuin
Voor de goede orde noemen wij het rooster ook nog even hieronder. Wij wensen iedereen alvast
een fijne Herfstvakantie en natuurlijk zien wij u daarvóór graag op de informatieavond van dinsdag
17 oktober in de Bonte Veer!

Vakantie vanaf:

dag

datum

t/m

Harddraverij-vrij:
Herfstvakantie:
Studiedag:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag
Pasen:
Meivakantie:
Pinksteren:
Extra lang weekend:
Zomervakantie:
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21-09-2017
23-10-2017
30-10-2017
25-12-2017
26-02-2018
30-03-2018
02-04-2018
30-04-2018
21-05-2018
08-06-2018
23-07-2018
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22-09-2017
27-10-2017

vr
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05-01-2018
02-03-2018

vr

11-05-2018

ma
vr

11-06-2018
31-08-2018

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet,
Je vind het in het bos
’t is rood met witten stippen
En ’t staat ergens op het mos
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Weet je wat ik bedoel?
Zal ik je zeggen wat het is?
Het is een paddenstoel!
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