
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beste ouder(s) / verzorgers 

 

                     Welkom op de speelzaal : HUMMELBOSCH 

 
Peuterspeelzaal Hummelbosch werkt met de methode  piramide, dat houdt in dat we  gedurende het 

speeljaar  10 / 12 thema’s doornemen. De thema’s worden op dezelfde wijze (qua tijd/ opbouw)  

gegeven, maar veranderen van onderwerp. Enkele genoemde onderwerpen zijn: welkom, 

mensen,verkeer, kerst enz.  De thema’s gaan grotendeels gelijk op met die van de basisschool, zodat uw 

peuter bij de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool veel herkenbare onderwerpen ervaart. Op 

de speelzaal worden deze onderwerpen op een SPELENDE  manier  naar voren gebracht! 

De peuters ervaren dat vaste gebruiken en handelingen sfeer scheppen en dat regels duidelijkheid en 

structuur geven. Dat geeft een gevoel van veiligheid en houvast. Belangrijk is dat de speelzaal een 

aangename en veilige plek is, waar de peuters met plezier zijn! U krijgt iedere keer een  ouderbrief over 

het nieuwe thema, zodat u weet wat we gaan doen op de speelzaal en u zelf ook kunt praten met uw 

kind over het onderwerp.   

De stichting Spelen=Leren beschikt over een site, waar u informatie kunt lezen over de speelzalen m.n. 

over de hoogte van de ouderbijdrage, adressen en telefoonnummers.  

Site:  http://www.spelen-is-leren.nl/ 

 

AANDACHTSPUNTEN: 

 

 SPELINLOOP: 

 
Iedere ochtend beginnen we met spelinloop. U kunt dan met uw kind nog een spelletje doen, alvorens u 

afscheid neemt van hem of haar. Dit doen we om de overgang van thuis naar de speelzaal te 

vergemakkelijken. De spelinloop is iedere ochtend 15 minuten.  Om 9.00u willen we graag met ons 

programma beginnen. Nog even voor de duidelijkheid: de begintijden voor de ochtenden zijn tussen: 

8.45 u - 9.00u .  Ophalen tussen 11.45 - 12.00u. 

 

 

http://www.spelen-is-leren.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 TUSSENDOORTJE: 
 

Alle peuters brengen fruit en drinken mee naar de speelzaal. Wij willen u erop wijzen om alleen fruit 
mee te geven en om koeken achterwege te laten. Drinken graag in een beker die dicht kan, geen pakjes 
drinken. Sommige peuters kunnen nog niet zo goed omgaan met grote stukken fruit:  graag 
appel/tomaatjes of druiven klein snijden. KANS OP: VERSTIKKINGSGEVAAR! 
 Als uw peuter jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren. De ouder(s)/verzorger(s)  kunnen hierbij aanwezig 
zijn. Wij willen u adviseren om “gezonde traktaties” uit te delen. Een van de redenen hiervoor is het feit 
dat peuters vaak nog erg klein zijn en ouders zelf moeten kunnen bepalen of hun peuter wel of geen 
snoep eet. Wij hopen op uw begrip! Op internet staan heel veel leuke tips om een gezonde en toch 
leuke traktatie te maken.  
 

 

 NAAM OP TASJES EN IN DE JASJES! 

Wilt u de naam van uw peuter zetten op het tasje/beker en fruitbakje?  Ook in het jasje, want helaas 

weten sommige kleine kinderen nog niet goed wat hun jasje is en het is erg vervelend wanneer een 

peuter een verkeerd jasje aanheeft bij het buitenspelen. 

 

 

 ZINDELIJKHEID: 

 

Uw peuter is van harte welkom, ook al is deze nog niet zindelijk. U dient dan wel luiers mee te geven 

naar de speelzaal.  Ook als uw peuter bezig is met zindelijkheidstraining zou het fijn zijn om een extra 

setje kleding in zijn/haar tasje te doen. Wanneer hij/zij een ongelukje heeft dan kan hij/zij haar eigen 

kleding aan (en het is herkenbaar voor uw kind). 

Wanneer uw peuter  diaree heeft, is het  niet wenselijk om  naar de speelzaal te komen, dit vanwege de 

besmetting voor de andere peuters!  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 OPHALEN: 

 
Bij het ophalen van uw peuter  buiten aan het hek blijven wachten tot één van de leidsters de deur 

opent, we laten uw peuter in de speelruimte wachten. U kunt uw peuter daar ophalen. Zo blijft het voor 

ons overzichtelijk in de gang. 

Buggy’s buiten laten staan.  

 

 OVERIGE: 

-Geen (lange) koordjes/bretels aan kledingstukken i.v.m. ergens achter blijven haken. 

-Tijdens het spelen kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om hen sieraden aan te geven, 

armbanden/kettingen. 

-In de zomer uw kind goed insmeren met zonnebrand, eventueel petje op en aangepaste kleding aan. 

 

ROOSTER VAN DE JUFFEN: 

 

Hierbij het overzicht van wanneer welke juf op de PSZ werkt en wie hun erbij assisteert: 

 

 

Maandagochtend:        Jolanda en Judith    

Maandagmiddag:          Nancy  

Dinsdagochtend:           Jolanda en Judith 

Woensdagochtend:      Jolanda  en Jory  

Donderdagochtend:     Jolanda en Jory  

Vrijdagochtend:            Nancy 

 

Assistentleidsters:        Linda – Gerry – Jolanda V. – Kasia – Angelique     

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ons adres: 

Peuterspeelzaal  HUMMELBOSCH 

MGR  Hopmanshof  2 

4744 BX Bosschenhoofd 

Telefoon: 0165-312756 

 

 

Telefoonnummer   Borgesiusstichting: 0165-330894 

Website voor info boekje: http://www.spelen-is-leren.nl/ 

Heeft u vragen over financiële zaken dan kunt u contact opnemen met  Lianne. Zij is bereikbaar op  

telefoonnummer 0165-330894. 

 

 

Wij wensen  u en uw peuter een fijne tijd op de speelzaal toe!  

 


