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         Verjaardagen  

 

 

 

 

Verjaardagen Kroontjes  

Olivia       15—02          1 jaar 

Leyton     18—02          1 jaar 

Tygo         27- 02           2 jaar 

 

Verjaardagen Wachtertjes  

Jayden          7 januari    3 jaar 
Jef               10 januari    3 jaar 
Eline           16 januari    3 jaar 
 
Chloe en Olivia   2  febr.    4 jaar 
Fay            22 februari   4 jaar  

 

Nieuws van De Wachtertjes 

Sinterklaas                                                                                                     

Wat hebben we weer een leuke en gezellige tijd achter de rug.    

Juf Jessica is weer terug van verlof na de geboorte van haar doch-

tertje Zoë. Ze kon gelijk weer aan de slag want de Sint maakte zijn 

opwachting weer. Er zijn heel wat liedjes gezongen en pepernoten 

gegeten. En ook kwam de Sint nog bij ons op bezoek. Hij was wel 

zijn mijter kwijt maar na heel goed zoeken van de kinderen vonden 

we hem op het dak van het Kinderpaleis. Gelukkig was Arjo in de 

buurt en hij heeft hem er met een ladder afgehaald. De Sint had 

voor iedereen een cadeautje en wie dat wilde mocht ook nog op 

schoot. Wat was dat spannend!!! 

Kerst  
Nadat de Sint weer was vertrokken naar Spanje kwam de kerst-
boom weer op de groep, en was het tijd om kerst te vieren. 
Dit jaar hadden we een kerstlunch. Heel veel papa's en/of mama's 
hadden iets lekkers gemaakt, wat een tafel  met  lekkernijen ople-
verde. Nadat we samen liedjes hadden gezongen mocht iedereen 
(zoveel) eten als hij wilde. 
Kortom een hele gezellige maar soms ook verwarrende tijd.          
Een kindje vroeg, nadat het kerstverhaal voorgelezen was, of Jezus 
ook naar Spanje teruggaat!!!! 
Nu is de rust weer wat teruggekeerd en beginnen we in januari 
met het thema: Welkom, Puk! 
Er zullen rondom dit thema verschillende activiteiten worden     
gedaan.  

Nieuws van De Kroontjes  

Allereerst wensen alle kinderen en de leiding van de Kroontjes iedereen de 

beste wensen voor 2020 toe. We hopen er ook komend jaar weer een gezellig 

jaar van te kunnen maken met elkaar. Ook willen we alle ouders en kinderen 

bedanken voor alle lieve kerstkaartjes, kerstekeningen en kerstcadeautjes die 

we als leidsters hebben mogen ontvangen...super lief!!! 

We hebben de kerstperiode hier op de groep ook afgelopen jaar weer als erg 

gezellig ervaren. We hebben de kerstboom weer opgezet, de groep versierd 

met mooie knutsels, en een gezellige kerstlunch gehad. Wat zijn we die dag 

weer verwend met veel lekkers zeg. Ook hiervoor willen we alle ouders die zich 

hebben ingezet hartelijk bedanken. De kinderen waren erg mooi aangekleed 

en hebben heerlijk zitten smullen deze middag. We hebben erg genoten. 

Maar na al deze gezellige en drukke dagen is de rust ook hier weer wederge-

keerd. We zijn weer begonnen met ons nieuwe Puk thema op de groep 

"Welkom Puk".  

De kinderen die Puk nog niet kennen maken kennis met Puk. Dit doen we dmv 

een liedje waar in de naam van Puk, maar ook de namen van de kinderen uit 

de groep steeds worden herhaald.  Op deze manier leren ze niet alleen de 

naam van hun nieuwe speelkameraadje kennen, maar ook van alle kinderen 

uit de groep.  

Ook zijn er weer veel nieuwe kinderen bij gekomen de laatste weken. We 

willen iedereen van harte welkom heten en hopen dat jullie het allemaal erg 

naar jullie zin gaan krijgen bij de Kroontjes.  

Nieuws                                 

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.   

Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst voor iedereen! 

 

 


