
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is bijna zomervakantie, in de zomer kunnen wij ons sterken en energie op 

doen voor de herfst en het nieuwe schooljaar. Door er op uit te trekken kunnen 

we laten bezinken wat we het afgelopen jaar hebben opgenomen. Het is tijd 

om tot inkeer te komen.  

In de zomer trekt de zon al onze aandacht naar buiten, vandaar het feest van 

Sint Jan dat 24 juni bij het Maartenhuis gevierd werd. Dit is een uitbundig feest 

met zon, wind en dit keer ook wat regen.  

In de peutergroep hebben we Sint Jan gevierd met een bloemenmand en 

liedjes hierover. 

Ik heb een mooie bloemenmand aan wie zal ik die geven, 

Aan wie het dichtste bij me staat, zal ik die bloemen geven, 

Zeg schone vrouw, geef mij die hand van jou, (zeg schone heer, geef mij die 

hand maar weer, die bloemen zijn voor jou dag meneer) 

Die bloemen zijn voor jou, dag mevrouw!    

De peuters lopen om de beurt met een mandje bloemen in de kring en geven 

het mandje aan het volgende kindje. 

Peuterspeeltuintje  

Wij maken heel dankbaar gebruik van ons speeltuintje aan de voorkant van de 

school! Wij willen alle ouders, die daaraan mee geholpen hebben heel erg 

bedanken, er is heel hard gewerkt!  



 

 

 

 

 

 

 

 

Boerenmarkt  

10 juni was de voorjaarsmarkt, boerenmarkt. In de peuterklas werd een 

verhaaltje vertelt en op de markt stonden we met een 

kraam met spulletjes en vers gerookte vis. ( met dank 

aan de vissers) De vis verkocht heel goed! De kinderen 

van de BSO hebben spreekwoorden en gezegdes 

uitgebeeld, dit vonden de kinderen maar ook de ouders 

erg leuk. De ouders mochten het juiste spreekwoord 

raden voor een prijsje uiteraard. Van de opbrengst van 

deze geslaagde markt kopen wij weer spullen, die nodig 

zijn in de BSO en peutergroep. 

 

 

Schoonmaak  

Ieder jaar houden wij voordat de zomervakantie begint, een grote schoonmaak 

in het peuterlokaal. Dit jaar willen wij op woensdag 19 juli om 19.00 uur onze 

jaarlijkse schoonmaak houden. Vele handen maken licht werk, dus alle ouders 

zijn van harte welkom om ons daarbij te komen helpen! ( graag even opgeven 

of  je wel of niet komt)   

Dreumesgroep  



Iedere maand was er op maandag een 

dreumesgroep van 9.00 tot 11.00 uur, waar 

kinderen  van 1 tot en met 3 jaar kennis 

konden komen maken met de peutergroep. 

Tijdens deze dreumesgroep konden kinderen 

en hun ouders kijken hoe we in de 

peutergroep werken. Het waren gezellige 

ochtenden, waar ouders en kinderen elkaar 

ontmoeten. Aankomend schooljaar gaan we 

hiermee gezellig verder.  

Op de volgende data houden we de 

dreumesgroep: 

Maandag 18 september, 16 oktober, 13 november en 11 december 

De peutergroep heeft vakantie van donderdag 20 juli ( deze ochtend is er geen 

peuterklas meer) tot en met 4 september. 

BSO” De sterrekijker” 

De BSO is in de vakantie de eerste drie weken van 24 juli tot en met 11 

augustus alle dagen open. Daarna houden wij vakantie tot 4 september. De 

kinderen kunnen van 8.30 tot 9.30 uur in de BSO gebracht worden en vanaf 

16.00 uur worden opgehaald, dit in verband met de te maken uitstapjes.  

In de vakantie opvang is het fijn als de kinderen hun zwemkleding mee hebben 

naar de BSO, dan kunnen we ten alle tijden zwemmen of spelen met water op 

school. Hieronder volgt het zomerrooster dat wij deze zomervakantie met de 

kinderen willen gaan doen. Het rooster ziet er heel gezellig en afwisselend uit!                                            

 Maandag 
24-7 

Dinsdag 
25-7 

Woensdag 
26-7 

Donderdag 
28-7 

Vrijdag  
29-7 

 
zwemmen pony strand dierentuin waterpark 

 
Tent 
opbouwen 

pony Bbq bos dierentuin novalische 

 
museum Koken en 

bakken 
Film kijken aquapark krim 

 Maandag 
31-7 

Dinsdag 
 1-8 

Woensdag 
2-8 

Donderdag 
3-8 

Vrijdag 
 4-8 



 
strand zwemmen ijsboederij goudvis ecomare 

 
strand fonteinsnol Pannenkoeken 

knutselen 
goudvis ecomare 

 
Film kijken midgetgolf Pannenkoeken 

knutselen 
Bakken  ecomare 

 Maandag 
7-8 

Dinsdag  
8-8 

Woensdag 
9-8 

Donderdag 
10-8 

Vrijdag  
11-8 

 
pony Waterpark en 

speelboot 
strand Met paard en 

wagen 
zwemmen 

 
pony Picknicken 

bosspeelplaats 
strand Met paard en 

wagen 
Bonte 
belevenis 

 
Koken en 
bakken 

Film kijken knutselen kaapskil Bonte 
belevenis 

      

  

Iedereen met een 46 weken contract kan gebruik maken van de 

vakantieopvang. Ook in de eerste week, deze kun je als ruildag, van het 46 

weken contract aanvragen. Heb je het contract nog niet ondertekend in 

Kdv.net wil je dit dan doen? In de bijlage nogmaals de uitleg van hoe te ruilen 

met dagen. 

( je dient je dus af te melden, als je geen gebruik maakt van de vakantiedagen, 

deze kun je op een ander moment gebruiken. Maar dus alleen als je, je 

afgemeld hebt. Dit kan in Kdv.net.) 

Heb je geen contract dan kun je een vakantie dag aanvragen in kdv.net , deze 

betaal je dan extra. 

Bij vragen even een mail naar administratie@sterrekijkertexel.nl  

 

Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie! 

Zonnige groeten van Erika, Tessa, Anita en Meta 

“De Sterrekijker” 

 

mailto:administratie@sterrekijkertexel.nl

