Nieuwskrant dagopvang Middelharnis Dec 2017
Wist u dat:

Wat heb je nodig om deze kerstversiering te maken?
Zorg dat je in huis hebt:

8 houten wasknijpers voor elke ster of sneeuwvlok
een lijmpistool (inclusief patronen)
een potje verf, geschikt voor hout
een kwast
eventueel glitter of andere decoraties

Bodhi, Isis, Floor, Rivano en Khadeja na de Kerstvakantie
naar de basisschool gaan? We wensen
jullie veel plezier!
Eva en Mik op vakantie gaan.
Mila, Lieve en Ava heel goed kunnen dansen.
Joah een hele gave Paw Patrol muts heeft.
Giselle een echte poppenmoeder is.
Thijs heel erg van kleien houdt.
Zain nieuw op onze groep is.
Giselle en Sem dikke vrienden zijn.
Luciënne 7 januari jarig is.
Noor Smits en Noé vriendinnen zijn en veel kroelen met
elkaar.
Jack heel goed klap eens in de handjes mee kan doen.
Ivan, Vajén en Faas al goed kunnen lopen.
Megan naar iedereen zwaait die binnen komt of weg
gaat.
Tim ons nieuwste guppie is!
Lieke van der Waal al veel kleuren weet te benoemen in
het Engels!
Merel in januari naar de peutergroep overgaat. Veel
speelplezier Merel!
Lieke de Kleijn een broertje heeft gekregen.
Daan al bijna een broertje of zusje erbij
krijgt. Spannend!
Olav en Rens dikke vrienden zijn!

Nieuws!!
Oudercommissie nieuws!

Verjaardagen
Rivano 16 december 4 jaar
Ava
30 december 3 jaar
Jethro 15 januari
4 jaar

Allemaal een fijne verjaardag!

Het is alweer December en het jaar is voorbij gevlogen.
De oudercommissie kijkt terug op een mooi
en positief jaar, waarin weer veel gebeurd
is.
Neem bijvoorbeeld de prachtige evenementen, zoals paasontbijt, fotograaf, fantastische sportdag in de “Staver” en natuurlijke
het goede doel.
Wij kijken uit naar een creatief en mooi
2018 en wensen een ieder fijne en gezellige
dagen toe.
De Oudercommissie;
Irene Alting, Steef van der Valk, Angelique
Lagerwerf, Daniël Kies

Nog even ter herinnering wij zijn gesloten van 25
december t/m 1 januari.
Personeel: Per januari zal Willyanne van den Nieuwendijk ons team komen versterken als invalkracht. Per februari komt ook Bettina Berrevoets
bij Het Kinderpaleis werken als invalkracht.

Wij wensen een
ieder hele fijne
feestdagen en
een goed 2018?

