Nieuwsbrief

april 2014

Beste ouders,
Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van peuterspeelzaal Twinkel van dit
nieuwe jaar 2014. In verband met de sollicitatie procedure na het vertrek van Nina heeft
deze nieuwsbrief even op zich laten wachten. Wij zijn blij u nu te kunnen vertellen dat wij
per 1 maart 2014 twee nieuwe, enthousiaste leidsters in dienst hebben genomen.
Saskia van Leeuwen en Stephanie Vesseur. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich
aan u voorstellen.
Naast informatie over de organisatie vindt u in deze nieuwsbrief ook een toelichting op
de gedachte achter het tafereel op onze jaartafel. Wij willen u informeren over het
buitenspelen met de peutergroep en vragen uw speciale aandacht voor de noten allergie
van een paar van onze peuters.
Op deze plaats willen wij Eva Spek, Saskia van Leeuwen en Hedwig Teeuw, ouders van
Mika, Noor en Gijs bij onze peutergroep, heel hartelijk danken voor het maken van de
Twinkel Cd's. Het zijn twee prachtige Cd's geworden waar we als team van Twinkel heel
blij mee zijn!
Bezetting van de groepen per 1 maart 2014
maandag: Elly en Sabine
woensdag: Lia en Sabine
donderdag: Marna en Saskia
vrijdag: Marna en Stephanie

Nieuws uit het bestuur
Peutergroep Twinkel
Het bestuur van peuterspeelzaal Twinkel heeft besloten per 1 mei verder te gaan als
peutergroep Twinkel.
De officiële titel peuterspeelzaal mag alleen worden gebruikt als je voldoet aan een groot
aantal eisen die vanuit OC&W zijn gesteld. Het naleven van deze regels vraagt veel tijd
en de nodige kosten terwijl een deel van de regels ons inziens niet helpt om de kwaliteit
van ons werk te verbeteren. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW aangekondigd
dat peuterspeelzalen vanaf 2015 aan dezelfde richtlijnen als kinderdagverblijven moeten
voldoen. Dit maakt dat er nog meer regels bijkomen met de bijbehorende
administratieve lastendruk.
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Het afstand doen van de titel peuterspeelzaal maakt dat we loskomen van deze van
buitenaf opgelegde regels. Hierdoor kunnen we ons weer volledig richten op datgene
waar ons hart ligt, namelijk de best mogelijke antroposofische begeleiding geven aan
onze groeiende groep peuters.
Wat verandert er voor u?
In grote lijnen verandert er niets. De naam wordt veranderd in peutergroep Twinkel en
onze tarieven hoeven gelukkig niet zo hard te stijgen als in eerste instantie was
berekend. Het belangrijkste blijft hetzelfde, namelijk dat de peuters worden begeleid
door goed gekwalificeerde leidsters.
Tijdens de eerst komende ouderavond is het mogelijk om eventuele vragen over deze
stap verder te beantwoorden.
Mede namens de juffen en het bestuur van peutergroep Twinkel,
Gert-Jan den Adel
Voorzitter bestuur
Financiën
Op dit moment zijn we druk bezig met het afronden van de jaarcijfers voor 2013.
We zullen het jaar afsluiten met een verlies. Daar hadden we in het begin van het jaar al
rekening mee gehouden. Hierdoor teren we wel iets in op onze reserves en die zijn al
niet zo groot. Deze reserves zijn nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen.
Daarnaast zouden we graag iets over willen houden om de kwaliteit van onze
peutergroep te verbeteren, onder andere door bij- en nascholing van de leidsters. Naast
de inkomsten uit de ouderbijdrage hebben we ook inkomsten door bijvoorbeeld de Cdverkoop. We zijn daar erg blij mee en dat geeft ons de mogelijkheid om extra materialen
of spullen te kopen. Deze inkomsten zijn echter niet voldoende om het verlies te dekken.
Hierdoor zijn we genoodzaakt om de ouderbijdrage per 1 mei 2014 nog één keer te
verhogen naar € 37,50 per ochtend per maand. Bij voldoende bezetting zouden we dan
iets in de plus komen waardoor we onze wensen met betrekking tot het blijvend
verbeteren van de kwaliteit waar kunnen maken. Met deze verhoging blijven we nog
ruim onder de prijs van de kinderopvang en worden we wel een financieel gezonde
organisatie!
We hopen dat jullie achter deze beslissing kunnen staan.
Namens het bestuur van Twinkel,
Edo Wiebinga, penningmeester

2

Beste ouders,
Zoals in de laatste ouderavond is besproken, presenteren we hierbij het schoonmaak
rooster tot het einde van het schooljaar. We doen hierbij een beroep op jullie als Twinkel
ouders. Er zijn koppels gemaakt, want vele handen maken licht werk. Het schoonmaken
van het lokaal zal niet meer dan een uur in beslag nemen vanaf 11:45 uur.
namens het bestuur van Twinkel,
Leonie Parie
Rooster
Week 15 Zara Chotoe en Pim Ouwehand (woensdag)
Week 17 Yfke Rijsterborgh en Daan Debets (donderdag)
Week 20 Olivia van der Jagt en Nikki van Buuren (vrijdag)
Week 23 Elin van Papendrecht en Lorenzo Thomas (maandag)
Week 25 Mika de Bruin en Gijs Teeuw ( woensdag)
Week 27 Alexander Willering en Bink Verschoor (donderdag)
Vacature oudercommissie
In verband met het feit dat Saskia van Leeuwen leidster is geworden bij peutergroep
Twinkel is er een vacature ontstaan in de oudercommissie.
Beste ouders,
Voor de oudercommissie van Twinkel zijn we op zoek naar een nieuwe ouder. Wie heeft
er zin om samen met mij de oudercommissie van Twinkel te vormen? Ervaring is niet
noodzakelijk, enthousiasme wel!
Voor meer informatie of vragen kun je me mailen (femkededeugd@hotmail.com) of op
school aanspreken.
Groeten Femke de mamma van Stean (woensdagochtend)
Inspectiebezoek
In november 2013 is de inspectie door de GGD uitgevoerd. Deze inspectie is positief
verlopen.
Vanuit het bestuur en vanuit de leidsters is de wens uitgesproken om ons blijvend te
ontwikkelen. Het antroposofisch gedachtengoed dient hierbij als leidraad voor de
ontwikkeling van ons pedagogisch beleid en zo willen wij ons ook in de toekomst
blijvend onderscheiden van de andere peuterspeelzalen.
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Jaartafel
De lente is begonnen. Onder de harde aardkorst is het leven niet opgehouden. In de
aarde zijn alweer krachten aan het werk die ervoor zorgen dat de bomen weer uitlopen,
de zaden ontkiemen en de bloembollen gaan groeien en bloeien. Wanneer de aarde al
die levenskracht weer gaat uitademen dan neemt zij daarin alles mee. De vogels gaan
zingen, dieren ontwaken en de mens zal ieder zonnestraaltje met blijdschap ontvangen.
Moeder Aarde is met haar slapende wortelkindertjes op de jaartafel verschenen. Zij
vormen een beeld van hoop en verwachting: het leven zal weer tot bloei gaan komen op
de aarde. De wortelkindertjes ontwaken, er ontstaat steeds meer kleur op de jaartafel,
met als stralend middelpunt de lente fee.
Buitenspelen
Zoals u wellicht heeft gezien wordt er door ouders van Ridderspoor hard gewerkt aan
het nieuwe schoolplein. Het plein wordt in fasen omgevormd tot een natuur speelplaats
met onder andere een buitenkeuken, een grote zandbak, grasheuvel en een waterbaan.
De tekening van het plein hangt in de hal bij de ingang van het peuterlokaal.
Natuurlijk zullen ook de peuters veel plezier gaan beleven aan het buitenspelen op dit
plein. En deze pret is inmiddels al begonnen!
Wij vinden buitenspelen erg belangrijk en willen de kinderen daar dan ook volop de
gelegenheid voor geven. Daarom vragen wij u om wat betreft de kleding en de schoenen
van de kinderen rekening te houden met het buitenspel plezier met zand en water. De
kinderen willen met warmer weer graag hun winterjas uit doen. Het is daarom handig om
een vestje o.i.d. mee te geven.
Allergie
Een aantal kinderen binnen onze peutergroep heeft een noten allergie. Wij willen u
daarom vragen om uw kind geen boterham met pindakaas meer mee te geven.
Wanneer een kind met een allergie voor noten toch in aanraking komt met pinda's kan
dit een zeer heftige reactie tot gevolg hebben. Wij hopen op uw begrip en uw
medewerking.
Schoolfotograaf
Op 19 mei komt de schoolfotograaf langs bij Ridderspoor. De peuters mogen dan ook op
de foto. Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u dit melden bij de peuterleidsters.
De foto's van de peuters worden gemaakt tussen 08:30 uur en 09:30 uur. De
peuterleidsters zullen de peuters begeleiden terwijl u als ouder kunt wachten in de hal bij
de kleuterklas. Foto's met broertjes en zusjes worden alleen gemaakt wanneer deze
kinderen leerling zijn Ridderspoor.
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Twinkel CD 2
Na het succes van Twinkel CD 1; "Herfst, Winter" is er nu
Twinkel CD 2 " Lente, Zomer". Opnieuw een leuke, eenvoudige, lieflijke CD met
peuter & kleuterliedjes.

De liedjes zijn ingezongen door Saskia (moeder van Jip, Fleur en Noor), Hedwig
(moeder van Hielke en Gijs) en Eva (moeder van Mika). Ook Jip heeft dit maal een
bijdrage geleverd.
De CD kost €5. Meer mag natuurlijk ook als extra donatie aan Twinkel.
Bestellen kan via twinkelcd@yahoo.nl. Ook de 1e CD blijft uiteraard verkrijgbaar.
Op de Facebook pagina “Twinkel CD” staan een paar fragmenten van liedjes. Ook het
liedje “Retet, retet, retet" die niet op de CD staat is hier te beluisteren.
De opbrengst van de CD komt geheel ten goede aan de peuterspeelzaal.
agenda









week 15 Palmpasen
week 16 paasfeest
vrijdag 18 april tot en met maandag 21 april is Twinkel gesloten.
(Pasen
Maandag 28 april tot en met vrijdag 2 mei is het mei vakantie.
19 mei schoolfotograaf
29 en 30 mei is Twinkel gesloten (hemelvaart)
Vrijdag 6 juni Pinksterfeest. (u ontvangt hiervoor een speciale
uitnodiging)
Maandag 9 juni tot en met vrijdag 13 juni is de juni vakantie.
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