
 

 

 

                     
                                                                                                       
Peuterspeelzaal Inghelosenberghe    september 2021 
            
Beste ouders en verzorgers, 
 
In deze brief vindt u allerlei informatie die van belang is voor u en uw peuter. Laat ook degene die uw 
peuter regelmatig brengt of haalt deze informatie lezen. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u 
hiervoor altijd bij één van de juffen terecht. 
 
Team: 
Jamaica Lernout : maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag-, vrijdagochtend groep A 
Lia de Bruyn  : woensdag-, donderdag-ochtend groep A 
Marlies Meuldijk : maandag-, dinsdag-, donderdagochtend groep B 
Aafke van den Berg : maandag-, dinsdag-, en vrijdagochtend groep A 
Vrijwilligster             : Nicole Niemantsverdriet 
Als één van de juffen  vakantie heeft, dan worden de ochtenden zoveel mogelijk waargenomen door 
een andere juf van het team, dus een bekend gezicht voor de peuters. 
 
Telefoonnummer Peuterspeelzaal: 0114-374486 
Email adres Peuterspeelzaal: inghelosenberghepsz@kinderopvangzvl.nl 
 
Halen en brengen: 
I.v.m. het coronavirus Covid19 mag u helaas nog niet binnen komen in het gebouw. 
-Brengen: Uw peuter komt binnen via de schuifdeur van groep A, u blijft buiten 1,5 mtr van de deur af. 
-Ophalen: u wacht uw peuter op achter het hek van het peuter/kleuterplein. 
-U kunt uw peuter brengen tussen 8.00u en 8.30u, en ophalen tussen 11.45u en 12.00u. 
-Als uw peuter door iemand anders wordt opgehaald, laat het ons dan vooraf weten; dit om nare 
situaties te voorkomen. 
 
Vakantierooster: De vakanties zijn gelijk aan de vakanties van basisschool Inghelosenberghe.  
 
VAKANTIEROOSTER PSZ 2021-2022 

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021 

Kerstvakantie 24-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 

Vrije dag(couleur locale) 07-06-2022 

Zomervakantie 23-07-2022 t/m 04-09-2022 
 
Afmelding van uw peuter:  
Ziekte: - Als uw peuter ziek is, dit graag minstens een kwartier voor aanvang psz melden via Jaamo  
   OuderApp of telefonisch.  
- Als uw peuter koorts heeft hoger dan 38◦ C of lager dan 36◦ C heeft, mag uw peuter niet   
  naar de speelzaal komen. 
- Uit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u een peuter met diarree of een besmettelijke ziekte    
  niet naar de speelzaal te brengen. 
- Indien uw peuter hoofdluis heeft, gelieve dit door te geven. Wij controleren na elke vakantie 
  op hoofdluizen. 
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Vakantie: u kunt vakanties of andere dagen dat uw peuter niet naar de psz komt, doorgeven via de 
Jaamo OuderApp 
 
Bereikbaarheid: Zorg dat er altijd iemand te bereiken is, voor het geval er iets gebeurt met uw peuter. 
Geef telefoonnummers door.       
 
Basisschool: Wilt u uiterlijk 1 maand van tevoren aan de leidsters doorgeven wanneer uw peuter 
naar de basisschool gaat en voor het laatst naar de peuterspeelzaal komt. Ook als het gaat om 
kennismakingsbezoeken aan de basisschool of andere wijzigingen aan het peuterspeelzaalbezoek 
graag tijdig doorgeven. 
 
Naam: Zorg dat jassen, dassen, mutsen, wanten, tasjes en laarzen voorzien zijn van de naam.  
 
Een schone klas: Om onze ruimtes zo schoon mogelijk te houden, gaan bij binnenkomst schoeisel uit 
en lopen de peuters op sokken, pantoffels of crocs. 
Tijdens het buitenspelen dragen de kinderen laarzen (evt crocs), omdat ze deze gemakkelijk zelf 
kunnen aandoen. Het zou fijn zijn als uw peuter op laarsjes naar de peuterspeelzaal komt. 
 
Buiten spelen:  
Als het weer het toelaat spelen we buiten. We vragen u rekening te houden met de kleding  
van uw kind. 
In de zomer bij veel zon graag uw peuter vooraf insmeren met zonnebrandcrème. 
 
Zindelijkheidstraining: We stimuleren alle peuters om op het potje of naar het toilet te gaan. 
Eventuele luiers worden verstrekt vanuit de kinderopvang.  
 
Extra kledingset: Graag een set schone kleding: met o.a. ondergoed, sokken en bovenkleding 
meegeven in het tasje voor eventuele ongelukjes ivm plassen of drinken. 
 
Fruit en drinken: wordt verzorgd vanuit de kinderopvang.  
 
Verjaardag: Op verjaardagen mag worden getrakteerd, we denken dan aan een gezonde traktatie. 
De traktatie moet ‘coronaproof’ zijn. 
 
Privacy, facebook: Vanuit privacy oogpunt staan wij niet toe, dat er foto’s/opnames van peuters door 
anderen worden verspreid via social media, facebook. 
 
Poetsavond: Het speelgoed wordt door de peuters intensief gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat het 
speelgoed ‘schoon’ is. Daarom organiseren we 4 keer per jaar een poetsavond. Per avond nodigen 
we een aantal ouders uit. Hiervoor wordt u persoonlijk benaderd. Als u niet kunt, dan is er de 
mogelijkheid om op een andere datum te komen. 

 
Pedagogisch werkplan: Het pedagogisch werkplan vind u op de Jaamo OuderApp. 
Het pedagogisch beleidsplan staat op de site van kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, het 
inspectierapport GGD kunt u op verzoek inzien. 
 
Dagboekje: aan het eind van een speelochtend zal via Jaamo Ouderapp een overzicht van de 
ochtend aan u worden toegestuurd. 
 
Vragen?: stel ze gerust aan één van de juffen 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
 


