
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

                                
Krimpen aan den IJssel, juni 2022 

 
 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
 

 

De zomervakantie staat voor de deur en de meesten van ons zijn toe aan wat 

ontspanning. Toch nemen we u graag nog even mee in waar we ons de afgelopen 

periode mee bezig gehouden hebben. 

Digitalisering 

Als team zijn we ingewerkt op een nieuw programma, Rosa, waarin we de 

presentielijsten kunnen bijhouden, alle gegevens van de kinderen ingevoerd hebben en 

ons eigen personeelsportaal kunnen inzien. Alle documenten die op de 

peuterspeelzalen aanwezig zijn (van diploma’s tot formulieren) worden digitaal. Na de 

zomervakantie (ergens in de eerste weken) ontvangt u van ons een link naar het 

ouderportaal, we kunnen u dan korte berichten en foto’s via dit portaal sturen.  

Professionaliseren  

Als team hebben we ons de afgelopen tijd verdiept in het doelgericht werken aan de 

vaardigheden van de kinderen. We stellen (haalbare!) leerdoelen voor de kinderen op 

en werken hier gericht aan. Dit doen we onder andere door de kleine kring: we bieden 

een kleine groep een activiteit aan zodat we deze kinderen gericht iets kunnen leren. 

Uiteraard letten we erop dat ieder kind genoeg aandacht en activiteiten aangeboden 

krijgt! 

Kleinkinderen 

In de afgelopen maanden zijn twee van onze pedagogisch medewerkers weer oma 

geworden! Juf Schouten van een kleindochter en juf Barth van een kleinzoon, van 

harte gefeliciteerd! 

VE-verdeling 

De GGD stelt regelmatig haar wetten bij en nu kwam de verandering door dat er geen 

8 uur VE per dag aangeboden mag worden. Dit gebeurt nu op het Ruytertje en de 

Vlinder. We hebben daarom geschoven met de dagdelen met als resultaat dat de 

Vlinder op woensdagochtend extra opengaat (inplaats van maandagmiddag). Het 

Ruytertje gaat de uren meer uitsmeren en geeft op maandagochtend en 

maandagmiddag in totaal 6 uur VE en gaat dit ook op donderdag doen. Er komt dus 

een extra opening op donderdagmiddag. Alle vaste juffen blijven. 



 

 

Vakantierooster aankomend jaar 

Zomervakantie   11 juli t/m 19 augustus  
Herfstvakantie   24 oktober t/m 28 oktober  

Dankdag    2 november  
Kerstvakantie    26 december t/m 6 januari  

Voorjaarsvakantie    27 februari  t/m 3 maart  
Biddag    8 maart  

Goede Vrijdag & 2e Paasdag 7 en 10 april 
Meivakantie     24 april  t/m 5 mei  
Hemelvaart    18 en 19 mei 

2e Pinksterdag   29 mei 

Zomervakantie    10 juli t/m 18 augustus 

Goede vakantie 

Dan rest ons niets meer dan u een goede, fijne en ontspannen vakantie toe te wensen! 

We hopen en bidden dat iedereen gespaard mag blijven en dat we u in goede 

gezondheid na de vakantie weer terug mogen zien. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Johanneke Vis – van Zwieten 
Teamleider 
 

 


