
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Van de directietafel  
  
 

Omdat er nog informatie ontbrak, was het voor mij helaas niet mogelijk onderstaande 
informatie van de directietafel eerder met u te delen. Soms lopen dingen zo, excuus hiervoor. 

Zoals u in een vorige weekbrief heeft kunnen lezen, starten we op de Brummelbos in het 
schooljaar ’17 / ’18 met de Voorschool. De bedoeling is met ingang van het nieuwe schooljaar 
te starten, maar we moeten voor de exacte datum nog een kleine slag om de arm houden 
omdat we afhankelijk zijn van het tijdig afgeven van bepaalde vergunningen. Iedereen doet 
zijn uiterste best het voor elkaar te krijgen! 

De Voorschool vervangt de traditionele Peuterspeelzaal.  De peuters worden op de 
Brummelbos spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Voorschool en basisschool 
functioneren als één organisatie, wat natuurlijk voordelen biedt. Denk hierbij aan het volgen 
van de ontwikkeling van het kind vanaf 2 ½ jarige leeftijd.  

Afgelopen week zijn met stichting Peuterwerk afrondende gesprekken gevoerd met betrekking 
tot de organisatie van de Voorschool. Stichting Peuterwerk is onze partner en zij verhuizen 
van ’t Schienvat naar de Brummelbos. De drie leidsters, Mirella, Minie en Herna verhuizen 
mee en verzorgen de invulling van Voorschool de Brummelbos.  

We starten met 2 Voorschoolgroepen. De peuters gaan 10 uur per week naar de Voorschool, 
verdeeld over 3 dagdelen. De tijden van de Voorschool worden afgestemd op de schooltijden 
van de Brummelbos. Van stichting Peuterwerk ontvangt u hierover binnenkort nadere 
informatie.   

Ook zijn we voornemens het komend schooljaar, na de herfstvakantie, te starten met 
Kinderopvang op de Brummelbos. Dit betekent dat we dan dagopvang kunnen bieden aan 
kinderen van 0 – 4 jaar. De voorbereiding is uiteraard al in volle gang.  

Het realiseren van de Voorschool en Kinderopvang vraagt aanpassingen aan ons gebouw. In 
de laatste weken van dit schooljaar zal een start gemaakt worden met de werkzaamheden. 
Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van kinderen in het gebouw. 
Het streven is evt. overlast zoveel mogelijk te beperken. We hebben er alle vertrouwen in dat 
dit zal lukken. 

 
 
 
 
Erik Manning  


