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Vakantie!

Verjaardagen

Badjes tijd!

Zomerjasjes en
schoenen

Vakantie

Ria is met vakantie van 21
juli t/m 8 augustus!

Wist u dat de juffen ook
weer jarig zijn in 2014

Wilt u bij warm weer
badkleding voor uw kind
meenemen!

Wilt u de zomerjasjes en
schoenen weer voorzien van
de naam van uw kind!

Heeft u de vakantie al
doorgegeven van uw kind!

Mag ik me even voorstellen

Wist u dat..................................
Giovanny: erg hard moest lachen bij de fotograaf.
Fotomodel!
Dylan: trots is op zijn mooie horloge!
Elin: iedereen graag kusjes geeft!
Caithlin: de nieuwe teamfoto ligt op tafel en Caithlin
zegt: "Ja, de hele familie"!
Jennifer en Bodhi: gezellig bij de elfjes komen spelen.
Owen: al zo'n grote jongen is en daarom bij De
Dwergen is gaan spelen.
Thijmen al heel goed kan kruipen en zitten!
Thomasz een snelle jongen is!
Mark al veel woordjes kan zeggen.

Nieuws
Personeel:
Vanaf 1 juli mogen we weer een
aantal nieuwe collega's welkom
heten.

Sonja
Hoi! Mijn naam is Sonja, moeder
van Benthe (3) en Hidde (1). Sinds
1 januari 2013 wonen wij (met papa
Fred) in Middelharnis op het
voormalige vakantiepark Nieuw
Zeeland.
Van
origine
Noordhollanders
via
Utrecht
afgezakt
naar
Goeree
Overflakkee...
Afgelopen najaar heb ik gereageerd
op de vacature voor de ouderraad
omdat ik het belangrijk vind om mee
te denken en om een bijdrage te
kunnen leveren aan de

pedagogische omgeving van mijn
kinderen. Dit varieert van het
meehelpen tijdens activiteiten tot
het overleggen met andere locaties.
Een van die activiteiten is het
meehelpen
bij
het
komende
Zomerfeest die dit jaar in het teken
staat van een Oranje Circus? dat
spreekt toch elke papa en mama
aan? Ik zou het dan ook leuk vinden
om jullie vrijdag 20 juni te
ontmoeten op dit leuke feest voor
de kinderen én ouders?.

Voor de kinderen zijn er tal van
spelletjes, een springkussen, een
popcornmachine en professionele
schmink. Maak je geen zorgen over
het eten want ook daar wordt voor
gezorgd. De kinderen hebben per
groep zelfs een dansje voorbereid?
dat mag je niet missen!
Dus duik in de verkleedkist, vis die
koningsdag-outfit van zolder of hou
gewoon je WK-supporterspak aan
en feest gezellig mee!
Tot vrijdag!

Verjaardagen

Wist u dat ...................

22-06
25-06
28-06
28-06
29-06
01-07
10-07
11-07
13-07
14-07
15-07

Wist u dat..............

Damian 4 jaar
Mees
4 jaar
Niek
2 jaar
Cato
5 jaar
Tess
7 jaar
Phileine 3 jaar
Owen
2 jaar
Justin
7 jaar
Djesslyn 4 jaar
Joël
6 jaar
Pepijn
5 jaar

Allemaal een hele fijne
verjaardag!

Wij het fijn vinden als u bij binnenkomst in het
kinderdagverblijf de deur van de gang achter u sluit!
Anouk in blijde verwachting is!
Ieder jaar de 3de donderdag van september het de dag
van de leidsters is. Het dit jaar op 18 september is.
Wij en de kinderen het super naar ons zin hebben in het
nieuwe pand!

We willen u vragen bij binnenkomst
slofjes om uw schoenen te doen of
uw schoenen uit te doen. De
medewerkers
maken
bij
binnenkomst
hun
schoenen
Charlotte
Verbeek
zal
vanaf schoon.
augustus het zwangerschapsverlof
van Lieve bij de BSO gaan Voor de buitenspeelruimte zijn we
vervangen. In de maand juli valt zij samen met de leraren en leerlingen
zoveel mogelijk in bij de BSO, zodat van de MBO groen opleiding van de
ze straks goed op de hoogte is van Edudelta aan het onderzoeken hoe
alles.
we de buitenruimte zo uitdagend
mogelijk voor de kinderen kunnen
Luciënne Matsinger komt ook ons gaan maken. Het idee is om er een
team versterken. Zij zal op buitenspeelruimte van te maken
maandag, woensdagochtend en met natuurlijke materialen.
vrijdagochtend naast Kristi en Anouk Hiervoor hebben we een commissie
bij de Dwergen op de groep komen samengesteld van pedagogisch
te werken en op de donderdag bij de medewerkers, oudercommissielid
Elfjes naast Wendy en Angela.
en directeur. Heeft u als ouder
hierbij ideeën, tips of heeft u
Nicole van Gemerden en Annelies interesse om ook in deze
Bom zijn aangenomen voor een commissie mee te willen
aantal uren op onze locatie in denken en uitvoeren dan vernemen
Oude-Tonge. Beide zijn nog een wij dit graag. Wij vinden uw inbreng
aantal dagen beschikbaar als inval hierin erg belangrijk. I.v.m de
voor onze locatie in Middelharnis.
zomervakantie zullen we hier in
september mee gaan starten.
Op de babygroep de Elfjes zijn en
komen er nog een aantal nieuwe
kindjes bij. Dit houd in dat op
maandag, dinsdag en donderdag er
3 pedagogisch medewerker met veel
liefde en zorg voor uw kindje klaar
staan. Voor u allen bekend zijn dat
Wendy, Angela en Sanne. Zij
werken ieder 4 dagen per week op
deze groep.

Handige Links

Wijziging LRKP nummers
Omdat we verhuisd zijn naar een
nieuw pand worden we wettelijk
gezien als een nieuwe locatie.
Dit houdt in dat de GGD in maart en
april al langs is geweest in het
nieuwe pand voor een inspectie.
Alles was prima in orde.
Helaas is het gevolg van de
verhuizing
dat
we
nieuwe
registratienummers
hebben
gekregen voor het landelijk register
kinderopvang en peuteropvang.
Dit is altijd het geval bij een
verhuizing van een locatie.
Wat moet u doen als ouders.
Ga naar www.toeslagen.nl
Kinderopvangtoeslag
aanvragen en wijzigingen.
Wat moet u wijzigen;
Het adres; Langeweg 54 3241 KA
Middelharnis

Nieuws in de klas
De krantentool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas en
d-Media.
De instructieteksten van de
basisversie zijn geschreven
door Iwan Troost.

Voor de dagopvang is nieuwe
LRKP nummer: 403910845
Voor de BSO is het nieuwe LRKP
nummer: 208784123.
Het is aan te raden dit zo spoedig
mogelijk te wijzigen om uw toeslag
te kunnen blijven ontvangen.

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.

