Nieuwsbrief
Hallo ouders/ verzorgers van de peuters van de
Oesterkes,
Het eind van het jaar 2020 is in zicht, wat een jaar is dat
geweest! Nieuwe organisatie, nieuwe juffen en nieuwe
ontwikkelingen wat betreft kinderopvang.
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie inlichten over een
aantal nieuwe dingen waarmee wij in 2021 gaan starten.
Bitcare:
Voor sommige ouders is het al bekend dat wij werken
met de app Bitcare.
Via Bitcare kunnen wij de aanwezigheid van de kinderen
bijhouden.
Maar we kunnen ook foto’s en filmpjes plaatsen.
Via de mail krijgen jullie als ouders een uitnodiging
zodat jullie de foto’s en filmpjes ook kunnen zien.
Mochten jullie geen uitnodiging hebben gekregen laat
het dan even weten zodat we deze alsnog kunnen
versturen.
Personeel:
Inmiddels bestaat het team uit 4 pedagogisch
medewerksters en 2 vrijwilligers.
Vanaf januari zullen op maandagochtend juf
Baukje, juf Hilda en juf Hillie aanwezig zijn.
Dinsdag ochtend zijn juf Hilda juf Jela, juf Tineke
en juf Lieke op de Oesterkes.
Woensdag ochtend zijn juf Hilda en juf Lieke
aanwezig.
Donderdag draaien juf Baukje, juf Hillie en juf
Lieke de groep en op vrijdag juf Jela en juf Lieke.
Daarnaast hebben we de luxe dat we 2 stagiaires
mogen verwelkomen. We vinden het belangrijk
dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren.
We vinden het dan ook erg fijn dat Silke en Lisan
ons dit jaar komen versterken. We wensen Silke
en Lisan heel veel plezier op deze locatie en
hopen
dat ze erg enthousiast zullen worden om aan de slag te gaan.
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Thema’s:
Nu Sinterklaas weer is vertrokken naar Spanje is het
tijd voor een nieuw thema.
De aankomende dagen werken wij over het thema
Kerst.
We lezen over het kindje Jezus en hebben het met de
kinderen over de kerstboom.
Liedjes die we zingen zijn:
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling.
Laat de bel maar horen, Jezus is geboren.
Hier en in alle landen, gaan de lichtjes branden.
Kling klokje klingelingeling, kling klokje kling.
O dennenboom, o dennenboom, wat zijn je takken
wonderschoon.
Ik heb je laatst in ’t bos zien staan, toen zaten er geen
lichtjes aan.
O dennenboom, o dennenboom, wat zijn je takken
wonderschoon
Lichtjes in de kerstboom, lichtjes overal.
Een kindje is geboren, in een stal
Us krystbeam is sa moai, der sit fan alles yn.
Mar wist wat ik sa spitich fyn?
De pyk, de pyk, dy sit een bytsje bryk.
In het nieuwe jaar starten we met het thema verkeer.
Overige zaken:
- Zoals bij iedereen bekend is zorgen wij voor eten drinken en luiers.
- Vanaf januari wijzigen de peutertijden. We starten de ochtend om 8.30 uur, en om 12.30
uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
- De kinderen lunchen op de peuter.
- Voor ziekmeldingen of andere vragen zijn wij op maandag tot en met vrijdag tussen 6.30
en 18.30 telefonisch te bereiken op 06-83871530.
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