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Wanneer deze nieuwsbrief verschijnt, zijn we toegekomen aan de laatste maand van 2019.
Wat vliegt een jaar dan toch snel voorbij! Tevreden kijken we terug op een mooi en fijn jaar met de
peuters op de Bengelenbak. Maar we kijken ook graag vooruit naar wat de komende weken ons nog
zullen brengen. Het sinterklaasfeest en de kerstviering! Laten we er met elkaar een gezellige,
sfeervolle en warme maand van maken.
Nieuw thema
Het thema ‘muziek’ is alweer afgelopen.
Samen hebben we verschillende soorten muziekinstrumenten
bespeeld en hebben we gezongen op het podium met een echte
microfoon en keyboard! We hebben gedanst op muziek met onweer
en zonneschijn. Dat was best spannend maar ook heel leuk. Ook
kunnen we nu het liedje van Nijntje samen met het dansje helemaal
uit ons hoofd. Ook zijn er prachtige muziekinstrumenten geknutseld.
Het volgende thema is ‘Sinterklaas en Kerst’. We willen de kinderen
op een ontspannen manier kennis laten maken met het
Sinterklaasfeest. Dit doen we door samen te praten, te knutselen, te
lezen, te sporten en te zingen. Puk vindt het sinterklaasfeest best
spannend. We vertellen Puk dat dit helemaal niet erg is! We maken
van de huishoek een gezellige woonkamer met een open haard en
nep cadeautjes. Met het kerstfeest gaan we samen pannenkoeken
eten en tuigen we de kerstboom op. We hebben er erg veel zin in!

Hij komt, hij komt….
In zijn drukke agenda heeft de Sint toch nog tijd gemaakt om alle peuters op de speelzaal te
bezoeken. Op woensdag 4 december zal hij samen met 2 zwarte pieten langskomen met
natuurlijk pepernoten en cadeautjes! Dat wordt vast een gezellige ochtend. Alle peuters zien wij
graag om 10.30 uur. Dus ook de peuters die op woensdagochtend komen verwachten wij pas om
10.30 uur. Wij willen de ouders vragen om voor 10.45 uur weer de speelzaal te verlaten zodat wij
kunnen beginnen met het sinterklaasfeest! Om 11.45 uur is het feest voor iedereen afgelopen.
Kerstviering
Het kerstfeest vieren we dit jaar op vrijdag 20 december.
Voor alle groepen is dit van 11.30 tot 13.00 uur.
We hopen er weer een sfeervol feest van te maken waarin het kerstverhaal
wordt verteld, we kerstliedjes gaan zingen en er een lekker kerstdiner op het
programma zal staan. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen en natuurlijk
mogen ze in een mooie kerst-outfit komen!
Let op: de speelochtend van de Pino’s vervalt deze ochtend! Wij zien ze graag
om 11.30 uur op de speelzaal.

Voor het kerstdiner zijn wij op zoek naar 8 ouders uit de verschillende groepen die
voor ons thuis de pannenkoeken willen bakken. U kunt zich opgeven bij de juffen. U
krijgt een pak pannenkoeken mix van ons.

Geboorte
Op 26 september 2019 is Floris van der Klooster geboren, broertje van Matthias!
Wij feliciteren Marien, Christa, Emmely, Matthias en Charlotte met de geboorte
van hun kleine zoontje en broertje!
Nieuwe uurtarief
U heeft vast in het nieuws gehoord dat de kinderopvang prijzen in 2020 stijgen. Het uurtarief voor
2020 is vastgesteld op 8,30 euro per uur (dit was 8,10 euro). De teruggaaf van de belastingdienst of
gemeente wordt 8,17euro. De overheid heeft besloten dat de peuteruren worden uitgebreid naar 8
uur per schoolweek, voorheen was dit 7 uur.

Schooltijden
Door de veranderingen in het VVE-aanbod, van 10,5 uur naar 16 uur, zijn wij genoodzaakt om de
openingsuren te verruimen. Een dagdeel was voorheen 3,5 uur, doordat wij aan een wettelijke norm
moeten voldoen wordt dit 4 uur.
Ochtend:

Brengen tussen: 8.15-8.45 uur (koffie staat klaar)
Ophalen tussen: 11.45-12.15 uur

Middag:

Brengen tussen: 12.30-13.00 uur
Ophalen tussen: 16.00-16.30 uur

Wijzigingen: Wie werkt er wanneer….
Per januari zullen er wijzigingen zijn in de uren van de juffen. Jacqueline en Susanne hebben een
dagdeel geruild. Susanne zal op de woensdagochtend in plaats van Jacqueline in de VVE-groep
werken. Dus dan komt het rooster, tot aan de zomervakantie, er zo uit te zien:
Dagdeel
Maandagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend

Naam groep
Koekiemonsters
Tommies
Pino’s en VVE
Koekiemonsters
VVE allemaal
Tommies
Koekiemonsters
Pino’s en VVE
Tommies

Juf
Alie en Jacqueline
Susanne en Lydia
Lydia en Jacqueline
Susanne en Alie
Susanne en Jacqueline
Alie en Susanne
Lydia en Alie

Gezond traktatie
Wij vragen jullie steun bij het trakteren. We houden samen
feestjes gezond als we allemaal de traktaties klein, gezond en niet
te calorierijk maken. Op het internet zijn tal van leuke en gezonde
tips te vinden voor een verantwoorde traktatie. Kijk maar eens op
www.gezonde-traktatie.nl Een heel klein cadeautje (gummetje,
bellenblaas etc.) mag natuurlijk ook. Ongezonde traktaties zullen
niet op de speelzaal worden opgegeten.
Hiermee borgen wij een gezonde voeding voor jullie kind(eren)!

Uw kind laten ophalen door iemand anders: geef het door!
Mocht het zo zijn dat uw kind een keer door iemand anders wordt opgehaald dan de juffen gewend
zijn, geef dit dan door aan een van de juffen. Dit kunt u doen bij het brengen van u kind. Mocht dit
niet mogelijk zijn en krijgt u bij telefoneren geen gehoor, spreek dan de voicemail in of liever nog:
probeer het later nog eens. De juffen zijn soms erg druk en niet altijd in staat om de telefoon per
direct op te nemen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Verschil peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
Wij, maar ook ouders, krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen de peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf. Hieronder wordt het uitgelegd.
Inhoudelijk zijn peuterspeelzaal en kinderopvang onder de wet kinderopvang naar elkaar
toegegroeid dat daar geen verschil meer inzit. Dit is ook wat de overheid beoogd met de
harmonisatie kinderopvang/ peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal en kinderopvang zijn beide een
ideale plek voor kinderen om andere kinderen te ontmoeten. Er is bij beide veel verschillend
speelgoed om mee te spelen en de ruimte is verdeeld in speelhoeken. De kinderen maken samen
plezier en leren spelenderwijs. Het verschil zit met name in de kerndoelstelling. De doelstelling van
een kinderdagverblijf is: ouders in de gelegenheid stellen arbeid en zorg te combineren. Een KDV is
een opvang. Ze voeden op en zorgen voor kinderen. Bij de PSZ staat de pedagogische begeleiding
voorop, niet de opvang. De PSZ is gericht op ontwikkelingsstimulering en op de overgang naar de
basisschool.
In het onderstaande schema wordt het kort weergegeven

Peuterspeelzaal

Vanaf 2 jaar tot 4 jaar

Educatieve insteek

Kinderdagopvang (0-4 jaar)
Kinderopvang

Arbeidsmarktinstrument
Buitenschoolse opvang (412 jaar)

Vakanties
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 december t/m 5 januari 2020
22 feb t/m 1 maart
10 t/m 13 april
25 april t/m 8 mei
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni
11 juli t/m 23 augustus

De feestdagen lijken nog zo ver weg, maar de decembermaand ligt toch echt voor ons.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019 en daarom wensen wij jullie nu alvast….

Maandag 6 Januari starten wij weer op de Bengelenbak!

Is uw kind inmiddels van de speelzaal en ontvangt u nog steeds deze nieuwsbrief?
Of gaat uw kind naar de speelzaal en ontvangt u deze brief niet goed via de e-mail?
Graag even een berichtje sturen naar info@bengelenbak.nl
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor het bestuur? Mail dan naar info@bengelenbak.nl

