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Nieuwsbrief mei/juni 2016
Wat gaat het schooljaar toch al weer snel. Nog even en de zomervakantie klopt weer aan.
Maar voor die tijd hebben we gelukkig nog een paar gezellige weken te gaan, met laten we
het hopen…..veel zonnige buitenspeelmomenten.
Alhoewel de kinderen de gymzaal ook erg prettig vinden en soms niet eens naar buiten
willen!!
In de nieuwsbrief weer een aantal herhaalde en nieuwe mededelingen.
SAVE THE DATE
Zomerslotfeestje
Woensdag 13 juli 2016 gaat Ploegmaatjes weer het jaarlijks afsluitend zomerfeestje
organiseren.
Noteert u de datum vast in de agenda. Van 15.00 uur tot 16.30 uur verwachten wij alle
Ploegmaatjes met papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, oppassen, broertjes, zusjes voor een
gezellige middag met spelletjes, hapjes en drankjes. Nadere informatie volgt later nog.
U mag wel vast nadenken over een lekker gerechtje op mee te nemen. Succes verzekerd.
Thema dit jaar is: Circus.

Formulieren retour
Het bestuur van Stichting Ploegmaatjes zou heel graag de ondertekende contracten voor
aanvraag Kinderopvangtoeslag en de gevraagde stukken om in aanmerking te komen voor
de Ploegmaatjesregeling zo spoedig mogelijk retour zien.
Uiterlijk 10 juni willen wij alles retour hebben
Graag uw medewerking zodat wij verder kunnen met de administratie.
Dank.
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Herhaling: Oproep aan alle ouders M/V:
Voor het vormen van een oudercommissie zijn wij op zoek naar
3 Oudercommissieleden m/v
Oudercommissieleden praten met elkaar over het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de
opvang, inrichting van de buitenspeelruimte of hoe er met klachten wordt omgegaan door
de organisatie.
De oudercommissie overlegt enerzijds met de directeur van Ploegmaatjes en geeft advies.
Aan de andere kant onderhoudt hij/zij contacten met andere ouders door bijvoorbeeld
aanspreekpunt te zijn voor mensen met klachten maar ook door het (mede)organiseren
van bijvoorbeeld een feest.
Vindt u het leuk om mee te denken, de kwaliteit van de peuteropvang positief te
beïnvloeden en met andere ouders samen te werken?
Ga dan voor meer informatie naar één van de leidsters.
Wachtlijst
Wilt u een extra ochtend of een ochtend wijzigen……geef dit bijtijds aan, zodat wij u op de
wachtlijst kunnen plaatsen en tijdig in de planning mee kunnen nemen.
Eenmalige EXTRA ochtend?
Wilt u uw kindje een “eenmalige” extra ochtend laten spelen bij ons, dan kan dat in
overleg met de leidsters en alleen als er een plekje is op de gewenste dag.
De kosten voor een extra ochtend bedragen €10,- (woensdag €12,50) en deze dienen
contant voldaan te worden bij het brengen van uw peuter. Helaas moeten wij iets strenger
worden… te vaak moeten wij achter het geld van de extra ochtend aan gaan. Dat mag toch
niet de bedoeling zijn van onze extra service. 
Ruilen van ochtend is helaas niet mogelijk.

OBS De Ploeg
Wilt u uw kind opgeven voor Basisschool OBS De Ploeg, vergeet dan niet om tijdig in te
schrijven. U kunt een inschrijfformulier downloaden van de site (www.obsdeploeg.nl) of
afhalen bij de administratie van de school. Een vrijblijvende rondleiding door de directeur,
Ruud Philips, is natuurlijk ook altijd mogelijk. Kijk ook eens op
www.facebook.com/OBSDePloegLaren en www.twitter.com/obsdeploeg en krijg een beeld
van wat er zoal gebeurt binnen en buiten deze leuke school.
Telefoonnummer Ploegmaatjes
Voor de zekerheid………. hoe kunt u telefonisch Ploegmaatjes bereiken
U belt naar het nummer van de basisschool de Ploeg 035 - 533 43 55
U kunt hier uw boodschap doorgeven aan de administratie of desgewenst 1
van de leidsters aan de telefoon krijgen.
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Bibliotheek
Dinsdag 17 en donderdag 19 mei hadden
wij bezoek van Sil. Namens bibliotheek
Laren kwam zij bij ons voorlezen. Met een
prachtige jas met allemaal beestjes uit
verschillende prentenboeken waren de
peuters onder de indruk van het voorlees
verhaal.
Met het vertelkastje is het boek “kleine muis
zoekt een huis” voorgelezen.
Wist u dat het lidmaatschap van de
bibliotheek tot 6 jaar gratis is?
Kijk ook eens op de website
www.bibliotheekhlb.nl voor leuke tips en
activiteiten.
De moeite waard.

Breng /ophaaltijd/ingang
Wilt u bij voorkeur de ingang aan de zijkant van het plein gebruiken. Dat is onze ingang en
dan hoeft u ook niet aan te bellen als de voordeur gesloten is. Mocht het hek dicht zijn dan
is bellen natuurlijk prima, dan zorgen wij dat het hek open gaat.
Wij willen nog even de breng en ophaaltijden onder de aandacht brengen.
Brengen graag van 8.30 tot 09.00 uur zodat daarna met het dagprogramma begonnen
kan worden.
De ophaaltijd is tussen 11.45 en 12.00 uur op ma-di-do-vr. Op woensdag tussen 12.15 en
12.30 uur.
Mocht het een keer voorkomen dat u wat later bent, dan graag een telefoontje.
Dank voor uw medewerking.

Schommelen en glijden op het kleuterplein.
Wij willen u erop attenderen dat het peuterplein waar wij op spelen, maar ook het kleuterplein om 12.00 uur leeg moet zijn voor de overblijfkinderen van de Ploeg. Het is voor de
overblijfmoeders erg onoverzichtelijk als er ook nog Ploegmaatjes met ouders rondlopen.
Nog even schommelen of glijden is geen probleem maar kom dan om 11.45 uw kind
ophalen zodat er nog even geschommeld kan worden onder uw begeleiding.
12.00 uur graag het plein verlaten hebben.
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Wij heten welkom bij Ploegmaatjes
Cas
Bart
Anne
Emine
Pieter
Lola
Harmen
en wensen jullie allemaal een super fijne tijd bij ons.

Wij hebben inmiddels afscheid genomen van
Isa (obs de Ploeg)
Rose (obs de Ploeg)
En gaan voor de zomervakantie nog afscheid nemen van
Anna (obs de Ploeg)
Seppe (verhuist)
Susanna (obs de Ploeg)
Pieter (obs de Ploeg)
Jules (Binckhorst)
Heel veel plezier in groep 1.
Kom je nog eens gezellig langs?
Vakantierooster 2015-2016 (regio noord)
PSZ Ploegmaatjes volgt het vakantierooster van basisschool OBS De Ploeg.
Zomervakantie

Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2016

Zodra het nieuwe vakantierooster voor 2016-2017 bekend is laten we dat weten.

Mirjam, Esther, Bea en Helma
Peuteropvang
Ploegmaatjes

Melkweg 42
1251 PT Laren

035-5334355
ploegmaatjes@gmail.com

Hieronder nog een tip.
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Moeder & kind yoga
Wil je samen met je kind (tot 4 jaar) ervaren
wat yoga voor jou en jullie samen kan doen?
Kom dan vanaf woensdagochtend 8 juni van 9:15-10:00 uur
naar het Raadhuis in Laren.
Eerste les is gratis
Als je yoga beoefent kunnen jullie op termijn onder andere
merken dat:
• je je meer in balans en rustiger voelt, zowel in
jezelf als met elkaar,
• je je beter kan concentreren,
• je makkelijk(er) slaapt.
De lessen worden gegeven door Simone Onland,
ervaren, gecertificeerde kinderyoga- en yoga docent.
Wil je na de proefles doorgaan, dan zijn de kosten €10,- per les.
Ook les alleen voor kinderen of volwassenen is mogelijk.
Als je een gratis proefles wenst of meer informatie bel dan:
06-10185117 of bezoek: www.QiMare.nl.

Je bent van harte welkom!
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