
Algemeen

 
Kindplanner

Als uw kind niet komt moet u dit aangeven op de kindplanner, bijv. in vakanties.
Als u een 52 weken contract heeft kunt u deze dagen ruilen, bij een lager
contract is het ook de bedoeling dat uw kind een aantal weken niet komt en dan
kunt u deze dagen niet ruilen. Bij bijvoorbeeld een 46 weken contract is het de
bedoeling dat uw kind 6 weken niet komt (en 46 weken wel). Als uw kind op
een andere dag komt gebruik dan de optie ruilen ipv incidentele opvang anders
krijgt u een extra rekening. 



Koningsspelen

Op vrijdag 12 april zijn er alweer de Koningsspelen van het Kindcentrum, als
uw kind op die dag komt doet hij of zij natuurlijk mee, graag sportieve kleren
aantrekken het liefst in oranje tinten. Als uw peuter ook graag wil mee doen dan
kan dat ook, in de gang hangen lijsten waarop u hem of haar kunt opgeven, wel
zoeken we dan nog wat ouders om te helpen op die ochtend. De koningsspelen
worden gesponsord, uw kind krijgt een sponsorbrief hiervoor en het is de
bedoeling dat u sponsors zoekt. De opbrengst is voor het peuter en het
kleuterplein. Daar gaan we dan in het najaar mee aan de slag. U krijgt hier nog
meer informatie over. 

 

Mededelingen
Komen en gaan
Amy, van harte welkom op de
peutergroep!
Kindjes over naar de plusgroep:
Silvijn, Chloe, Gulcan, Myra. Heel
veel plezier!
We hopen dat jullie een leerzame en
leuke tijd hebben bij ons.

Wij nemen binnenkort afscheid van
Devin en Casper. Veel plezier en
succes op de basisschool!! We gaan
jullie missen!

Mededelingen
Op donderdag 18 april hebben wij
weer een paasbrunch.
De leidsters zullen voor die tijd een
briefje op de deur hangen waarop u

Mededelingen
Leidsters: 
Door het uitvallen van Merve en Britt,
de ziekte van Anita, vakantie van Ula
etc. is het de laatste weken erg
moeilijk geweest om de groepen
bevrouwd te krijgen. Daardoor zijn er
veel invallers geweest. Ik begrijp dat
dit niet fijn is maar het kan soms niet
anders. 

Onze oude stagiaire Rosaly is bijna
afgestudeerd en zal maandag,
dinsdag en soms op vrijdag op de
peuter+groep komen te staan. Vanaf
juni zullen dat meerdere dagen
worden.

Willen jullie binnenkort voor de



kunt invullen of u iets wilt maken
en/of meenemen.
 

meivakantie laten weten via de
kinderplanner wanneer jullie
kinderen niet komen, of ruilen. Zo
weten wij hoeveel leidsters er
ingezet moeten worden op de groep.
Bedankt!

De groepen

Babygroep
Hoera het is weer lente. De groep is
al flink versierd in de paas/lente
sfeer. 

We proberen waar mogelijk weer
meer naar buiten te gaan met de
kinderen. Denken jullie aan kleding
of schoenen die vies mogen worden.
Ook voor de kruipers. Wij hebben
niet altijd genoeg extra grotere
broekjes. 

Door de vakantie en ziekte van Anita
zijn ook hier veel invallers geweest,
we proberen zoveel mogelijk de
vaste invallers in te zetten maar dat
lukt niet altijd. 
 

Peutergroep
Thema:  lente
Kinderen tot 2 jaar beleven de
seizoenen nog niet bewust, maar de
oudere peuters zullen de lente juist
voor het eerst bewuster meemaken.



Wij gaan met alle kinderen buiten
wandelen/spelen. Verder gaan we
veel knutselen over de lente en dan
natuurlijk richting  Pasen. 
 

Peuter+groep
Thema:
We hebben het deze maand over de
thema's Lente en tussendoor even
momentjes voor Pasen en
Koningsdag.
Hier gaan we over kletsen, boekjes
lezen, liedjes zingen en knutselen!

We begrepen van een aantal ouders
dat het niet helemaal duidelijk is wat
er nu de bedoeling is van de
groepen.
Britt is op het moment thuis, en ook
Merve is thuis ivm haar
zwangerschap (die goed verloopt!). 
Op het moment staat Rosaly (onze
oude stagiaire die jullie misschien
nog wel kennen!) op de maandag en
dinsdag en Minke op de donderdag.
Wij doen ons uiterste best om de
twee leidster die daarnaast staat,
ook een vast gezicht te laten



worden. Zo is het hopelijk snel
opgelost en hoeven de groepen ook
niet meer samen gevoegd te
worden. Excuses voor het ongemak.
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