
Beste ouders/verzorgers,  

 Het is nu echt zomer, al lijkt het op dit moment wat herfstachtig, maar de 

zomer trekt onze aandacht naar buiten, heerlijk naar het strand een wandeling 

door de natuur en genieten van de zon. Met het begin van deze zomer sluiten 

we nu een apart schooljaar af, wat we niet snel zullen vergeten. De stilte die er 

was, is misschien voor velen van ons wel goed geweest. Er was ruimte voor 

bezinning, iedereen beleefde deze tijd op zijn eigen manier,voor ons was er 

ruimte voor creativiteit en ontwikkeling, daar zijn we dankbaar voor.   

Peuters  

Met de peuters maken we ons klaar voor de zomervakantie, alleen hebben de 

kinderen er zelf niet zo veel mee. Juf waarom is er vakantie? Komen we dan 

niet hier en waarom niet? Dit waren een paar vragen van twee meisjes uit onze 

groep. Daar probeer je uitleg over te geven. De peuters hebben vakantie van 

3/7 tot en met 17/8. Dinsdag 18/8 gaan we weer met frisse moed beginnen. Na 

de zomervakantie zijn alle ochtenden dinsdag, woensdag en donderdag van 

8.30 tot 12.30 uur. De kinderen nemen zelf brood mee. 

Dreumesgroep 

Afgelopen vrijdag hebben we een dreumesochtend gehouden in het bos op de 

speelweide. Dat was heel anders dan in ons lokaal, maar heel rustig en gezellig. 

De kinderen hebben heerlijk gespeeld en de ouders ontmoeten elkaar. Na wat 

drinken en een lekkere fruitspies konden we weer naar huis. Wie weet houden 

we de volgende dreumesochtend weer in het bos. De eerstvolgende 

dreumesochtend houden we op vrijdag 28 augustus. De plaats maken we dan 

nog bekend.  

     

 



BSO” De Sterrekijker” 

 De laatste schoolweek draaien we in de BSO een speciaal programma, dat is 

een hele gezellige feestweek met veel spelletjes en leuke activiteiten. In de 

zomervakantie zijn wij in de BSO de eerste drie weken van 3/7 tot en met 24 

juli geopend. Tijdens onze zomeropvang kunt u uw kind brengen tussen 8.30 en 

9.30 uur en ophalen vanaf 16.00 uur. Graag zwemkleding meenemen! Het 

zomerprogramma sturen wij hierbij mee. Het wordt weer een gezellige tijd!  

 

 

 

Administratie 

De administratie is de komende 3 weken nog open. Mocht u wijzigingen 

hebben ivm  de opvang  geef deze dan op tijd door dan kunnen we deze 

doorvoeren. 

Via de mail krijgen we veel vragen over de jaaropgaven, deze kun je vinden op 

kovnet, mocht het niet lukken via kovnet dan graag even mailtje naar 

administratie@sterrekijkertexel.nl. 

Een aantal ouders hebben inmiddels aangegeven of  ze de eigen bijdrage ivm 

de covid-19 schenken aan de Sterrekijker of deze terug betaald willen hebben. 

Zie de brief die wij op  19-06-2020 hebben gestuurd. Graag horen wij van de 

ouders die dit nog niet hebben laten weten, wat hun wensen zijn, jullie kunnen 

een mailtje sturen  naar administratie@sterrekijkertexel.nl . 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomertijd en goede vakantie! 

Met  zonnige groet,“De Sterrekijker” 

Tessa, Anita, Erika en Meta 
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