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Nieuws van de Dagopvang  

Kerst                                               

De kerstbrunch was een succes!                                                                                   

De opkomst was groot en alle ouders 

hadden heerlijke hapjes meegeno-

men.  Er waren smakelijke hapjes 

van hartig tot zoet en de sfeer was 

heel gezellig.  

 

Samen met Puk: 

We gaan in het nieuwe jaar ook weer aan een 

nieuw thema van Puk werken.                                     

Dit keer staat het thema ‘knuffels’ centraal.                   

Bij knuffels hoort aaien met je handen en je wan-

gen, lief zijn voor elkaar en vriendjes worden.                   

Deze aspecten zullen tijdens dit thema veelvuldig 

aan de orde komen. De kinderen mogen een 

knuffel van huis meenemen en ‘snoezelen’ in de slaapkamerhoek, brengen 

de knuffels naar bed en lossen een ruzie op tussen twee knuffels. We hebben 

ook nog leuke knutselactiviteiten op de planning staan . Wij hebben er zin in! 

 

Nieuws van de BSO  

Op de BSO hebben wij de afgelopen weken ook veel gezellige  
activiteiten gedaan, zo was onze stamppot avond op 5 december een 
groot succes, de kinderen werden nog verrast met een klein kadootje 
van de lieve Sint.  
Ook dronken we af en toe lekker een kopje warme chocomel en       
werden er hangers voor in de boom geknutseld.                                           
In de vakantie zijn we met de kinderen wezen schaatsen op de 
schaatsbaan in Zierikzee, wat was het leuk!                                                           
We hebben afscheid genomen van Dione en Jenna.  

Nieuws van de Peuters  
 
Zo, daar zijn we weer na een heerlijke kerstvakantie.     

Hebben jullie ook lekker genoten?                                                

Aan het eind van het jaar hadden we een kerst high tea op 

de peutergroep, dat was erg gezellig! Iedereen bracht wat 

lekkers mee dus we hebben heerlijk gesmuld.                              

We starten 2020 met het thema Knuffels.                                         

Iedereen mag zijn eigen knuffel meenemen om die te laten 

zien en verder hebben we een gezellige knuffelhoek.               

Het wordt erg leuk!                                                                               

We namen in december afscheid van Huib en Giel, die 

werden allebei vier jaar. Veel plezier op de basisschool! 

Deze maand nemen we ook afscheid van Fajah en Aisha. 

Zij worden ook vier jaar.  

Nieuws -  De vakantiekaart                                      

Ieder kind bij de dagopvang en bij de BSO inclusief schoolvakanties heeft in Januari 2020 weer een 

nieuwe vakantiekaart. De kaart is geldig t/m 31 december 2020.                                                                               

Deze vakantiekaarten zijn in het beheer van de groep waar uw kind opvang afneemt.                               

De vakantiekaart is voor ieder kind hetzelfde ; 3 weken per jaar naar ratio van de dagen dat uw kind 

opvang afneemt. Voor kinderen die op 2de paasdag, pinksterdag en Hemelvaartsdag komen, krijgen 

er nog 3 dagen bij. De vakantiekaart kan over het gehele jaar gebruikt worden.                                           

Dit is altijd in overleg met de medewerkers van de groep die kijken of er de gevraagde dag plaats is in 

de groep van uw kind.  We merken dat er aardig wat ouders zijn die in november en/of december de 

vakantiekaart nog willen besteden en dit niet altijd meer mogelijk is en dan teleurgesteld zijn.               

Ons advies is dan ook niet tot op het laatste moment te wachten.                                                                                                                   

Wij willen u er op attenderen dat het een service is en geen recht.   

     Verjaardagen Dagopvang  

 

 

 

 

Gaja            3 januari            2 jaar       

Amara       29 januari           1 jaar-

Micha      28 februari           2 jaar 

          Verjaardagen Peuters   

Aisha          25  januari               4 jaar   

               Verjaardagen BSO  

Janne          26 januari                 8 jaar  

Wies            28 januari                9 jaar  

Nova            11 februari              8 jaar 

Jamie           25 februari              6 jaar 

Laurens       25 februari              9 jaar   

  

 

Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst 

voor iedereen! 


