
Beste ouders/verzorgers,  

 

Peuters 

Het lijkt alsof het voorjaar door wil breken, maar of dat zo is, dat wachten we 

maar af. Overal zien we de sneeuwklokjes en krokusjes al boven de grond 

komen. In de peutergroep hebben we sneeuwpopjes geplakt en boekjes 

voorgelezen over sneeuwberen, maar er kwam vooralsnog geen sneeuw! We 

hebben het geprobeerd zonder resultaat.  We zingen in de kring: 

krokusbolletje kom eens uit je holletje,  

met je bloempjes paars en geel, 

op een mooie groene steel. 

 We hebben op dinsdagochtend een klein groepje, misschien zijn er ouders van 

kinderen die hun kind van de donderdag- naar de dinsdagochtend kunnen 

verplaatsen, zodat het weer goed verdeeld is.(bijvoorbeeld kinderen die alleen 

op de donderdag komen) 

Nieuwe peuters 

Sinds deze week is Indy Stoer bij ons begonnen, wij wensen haar een gezellige 

tijd in de peutergroep! Indy was bij ons komen kennis maken via de 

dreumesgroep. 

Dreumesgroep 

Het is tijdens de dreumesochtend erg gezellig, het wordt eigenlijk steeds 

drukker. Er zijn een paar ouders met hun kinderen, die vaak komen, maar er 



zijn ook nieuwe gezichten. Vrijdag 13 maart is er weer een dreumesochtend, 

wij maken er een fijne ochtend van met koffie/thee, een activiteit voor de 

ouders en voor de kinderen, vrij spelen en een kringetje. 

Nieuws van de BSO 

 
Alweer een tijdje draai ik  een aantal middagen mee op de BSO de Sterrekijker. 
We starten altijd met wat fruit of een meegebrachte lunch aan de grote tafel. 
Het is mooi om te zien hoe de grote kinderen  de kleine kinderen  helpen. Het 
tosti apparaat maakt soms overuren. 
Daarna kiezen de kinderen wat ze willen spelen of knutselen. In de grote zaal 
worden soms hele toneelstukken opgevoerd. 
Ik ben zelf met kinderen aan het papierscheppen en timmeren geweest. Ik 
begin alle namen van de kinderen te leren en welke ouders bij welk kind horen. 
Ik heb het naar mijn zin, 
  
groeten, 
Els 
  

 

Mededeling  

De komende weken zal onze collega Anita helaas niet in de BSO kunnen 

werken, daar zij geopereerd  wordt. Hopelijk is ze weer gauw hersteld. Wij 

wensen haar heel veel sterkte en beterschap!  

Juf Tessa is nu op vakantie en is afwezig van 4/3 tot en met 13/3. Wij wensen 

haar een prettige vakantie! Juf Els en juf Meta vallen hiervoor in. 



Afscheid  

We nemen afscheid van juf Natanja. Natanja is na de kerstvakantie aan het 

werk gegaan bij de Thijsseschool en heeft daar haar draai als juf gevonden. Ze 

heeft aangegeven dat ze het werk bij de Sterrekijker heel leuk vindt, maar dat 

haar hart meer bij het onderwijs ligt. Op Donderdag 19 maart zal ze afscheid 

nemen in de peutergroep. Wij wensen Natanja heel veel succes met haar 

nieuwe baan en willen haar bedanken dat ze zich met veel plezier en 

toewijding  heeft ingezet voor De  Sterrekijker.  

Oudercommissie  

We zijn op zoek naar peuterouders, die plaats willen nemen in de 

oudercommissie.  Sandra van Vliet moeder van Jorre gaat stoppen ivm 

verhuizing naar Rotterdam  en Duncan Anepool , vader van Moon heeft 

aangegeven dat hij het stokje graag door geeft aan iemand anders. 

De oudercommissie helpt mee om  “ De Sterrekijker” gezond te houden en 

geeft ons gevraagd of ongevraagd advies. Wij hebben 1 x per jaar gezamenlijk 

overleg en de oudercommissie komt zelf 1 x per jaar bij elkaar.  Mochten wij 

vragen hebben of advies ergens over willen dan communiceren wij dit via de 

mail. De oudercommissie is een advies orgaan en wij zijn verplicht om een 

aantal zaken met de oudercommissie te overleggen, zoals een prijsverhoging 

veranderingen in ons beleidsplan enz. Voor ons is het heel fijn om ouders 

hierbij te betrekken en hun visie te horen. 1 x per jaar tijdens de algemene 

ouderavond vertelt de ouderraad hoe het gaat.                                                  

Ouders kunnen de oudercommissie ook aanspreken als ze vragen hebben. 

Vindt u het leuk om samen met andere ouders mee te denken en ons advies te 

geven, laat het ons dan weten.  

Groei 

De BSO groeit, en daar zijn we trots op, maar dat vraagt ook om aanpassingen.                                          

We hebben de wens om een kleinschalige BSO te zijn met een huiselijke sfeer.                                                     

Ook hebben we de wens om ouders die opvang nodig hebben van een plekje te 

voorzien.  



Daarom hebben we besloten om het aantal kinderen dat gebruik kan maken 

van de BSO te vergroten. We gaan de groepsgrootte vergroten naar 14 

kinderen met een mogelijke uitloop naar 22 kinderen, als het gaat om tijdelijke 

opvang. Dat wil zeggen dat we bij 14 kinderen kijken of  de groep groter kan en  

dit wenselijk is voor wat wij willen uitstralen als kleinschalige BSO. Vanaf 12 

kinderen zullen er dan altijd 2 leidsters op de groep zijn, want de huiselijkheid 

staat voor ons voorop. In overleg met school is nu besloten, dat als we meer 

dan 14 kinderen in de BSO hebben we de zaal mogen gebruiken. Dat houdt in, 

dat we in het huidige  lokaal gezamenlijke eet en rust momenten hebben. In 

het lokaal staat  rust en huiselijkheid voor op,  daarnaast gebruiken we de Zaal  

als speelzaal waar spel en samen spel kan plaats vinden. 

In de zaal zullen we nog een plekje creëren, waar even gelezen of uitgerust kan 

worden. Het idee is ook om een lekkere bank neer te zetten, zodat er een 

gezellig hoekje ontstaat.                                                           

Wij hopen dat u zich hier in kan vinden en dat u met ons geniet van de opvang. 

Nieuwe Collega 

Wij zijn opzoek naar een nieuwe collega, zie advertentie in bijlage. 

 

 Hartelijke groet, Meta ,Anita ,Tessa , Natanja en Erika 
 

 

 

 

 

  



Kinderopvang De Sterrekijker groeit!  

Wil je als nieuwe collega met ons meegroeien? 
 

Wij zijn op zoek naar een collega die 

*een afgerond SPW-3 of vergelijkbaar diploma heeft 

*zelfstandig kan werken met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar 

*creativiteit, opgewektheid, heldere communicatie en een lerende houding belangrijk vindt 

*kennis of affiniteit heeft met de antroposofie/vrijeschool-gedachte 

*het prettig vindt zelfstandig te werken 

*circa 15 tot 20 uur beschikbaar is 

*flexibel is qua werkdagen en tijden 

 

Wij bieden je graag 

*een huiselijke, omhullende sfeer waarin je samen met betrokken collega’s kinderen met hoofd, 

hart en handen verzorgt en ruimte geeft om te spelen en op te groeien tot wie ze zijn 

*een omgeving waarin ook jijzelf kunt groeien 

*ruimte om zelfstandig te werken en mogelijkheden te ontplooien 

*in eerste instantie een contract op ZZP-basis maar ook andere vormen van samenwerking zijn 

mogelijk 

 
Spreekt dit je aan? 
Stuur ons dan een bericht via info@sterrekijkertexel.nl 

Voor vragen kun je bellen met Erika Waaijer tel: 0653781668 

Voor meer info over ons bedrijf kijk je op www.sterrekijkertexel.nl 

 




