Betreft: peuteropvang Zandloper vanaf 2021 gevestigd in basisschool De Regenboog
Hoofddorp, 6 november 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit jaar werkten peuteropvang Zandloper van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) en
basisschool De Regenboog (Meer Primair) samen o.a. met het thema Kunst. Deze samenwerking smaakt
naar meer. Vanuit de kracht van de doorgaande leerlijn ontwikkelen we graag onze samenwerking verder,
met behoud van de eigen identiteit. Met veel plezier kondigen wij dan ook hierbij aan dat peuteropvang
Zandloper vanaf 2021 gevestigd is in basisschool De Regenboog. In deze brief lees je hier meer over.
Vanaf 4 januari 2021 peuteropvang Zandloper gehuisvest in basisschool De Regenboog
Basisschool De Regenboog ontvangt de peuters van SKH-Zandloper vanaf maandag 4 januari 2021 met
open armen op hun school (adres: Zandbos 48 in Hoofddorp). Dit brengt extra voordelen met zich mee:
 Vanuit een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2-12 jaar verloopt de overstap van peuter naar
basisschool heel vloeiend (makkelijke onderlinge afstemming tussen peuteropvang en school)
 Alle kinderen op één plek, extra gemak als je al een ouder broertje of zusje op de Regenboog hebt
 Meer voorzieningen voor de peuters: uitstekende accommodatie, gebruik van speelzaal van de
basisschool, groter schoolplein en meer mogelijkheden om pientere peuters voldoende uitdaging te
bieden in samenwerking met de kleuterleerkracht.
Werkzaamheden
De komende maand bereiden we de verhuizing/intrek van de peutergroep voor. Nog even de zandloper een
paar keer omdraaien, voordat het klaar is…en dan vindt de verhuizing plaats in de kerstvakantie (van
19 december 2020 t/m 3 januari 2021). Hierdoor beperken we overlast voor leerlingen zoveel mogelijk.
Wat betekent dit voor de peuters en de ouders van Zandloper?
De haal- en brengtijden blijven hetzelfde. De kinderen mogen de eerste week in school worden gebracht
zodat iedereen even binnen kan kijken. Hoe dit precies gaat daarover later meer.
Op basis van uw inbreng van de afgelopen jaren gaan wij ervan uit, dat deze wijziging vooral voordelen
biedt. Als de verhuizing toch een probleem vormt, neem dan s.v.p. contact met ons op.
Aanmelden?
Jonger broertje of zusje (2-4 jaar) alvast aanmelden voor peuteropvang Zandloper of basisschool
De Regenboog? Of wil je een rondleiding door ons gebouw? Gebruik dan onderstaande contactgegevens.
Vragen of meer informatie?
Voor peuteropvang Zandloper (SKH): neem gerust contact op met Customer Care. Wij staan je graag te
woord via telefoonnummer: 023 – 567 20 23 of mail naar customercare@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.
Om verzekerd te zijn van een superleuke plek voor je peuter, kan je direct inschrijven via
https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/.
Voor basisschool De Regenboog (Meer Primair): neem gerust contact op met Toyah Vogels. Wij staan je
graag te woord via telefoonnummer 023 – 563 45 14 of mail naar info@deregenbooghoofddorp.nl. Op
www.deregenbooghoofddorp.nl vind je meer informatie over de school.

Met vriendelijke groeten,
Toyah Vogels
Directeur basisschool De Regenboog

Romilda Buskermolen
Leidinggevende peuteropvang Zandloper

