
Algemeen

Openingstijden
Vanaf jan 2020 zijn we elke dag open vanaf 7.00 uur. We vangen dan alle
kinderen van 700-730 uur op de babygroep op of op de BSO boven. Van 0-2
jaar op de babygroep, van 2-3 op de babygroep of op de BSO en vanaf 3 jaar
op de BSO. De peuterleidsters halen de kinderen om 7.30 uur dan op van de
betreffende groep. Hier hangt wel een tariefverhoging aan vast, vanaf 7.00 uur
betaald u voortaan een uur extra. 

 



Mededelingen
Komen en gaan
- Marc is nieuw bij ons op de
babygroep. Welkom!
- In November gaan ook Noury en
Jens over naar de peuters! Ook
Vesper is nieuw bij de Peuters!
Gezellig en welkom!
- We nemen afscheid van Ceyda,
Cansu en Kiran die 4 jaar zijn
geworden. Wij wensen jullie veel
plezier op de basisschool!

Leidsters:
- Rosaly heeft vakantie van 18-11 t/m
26-11
- Merve gaat weer therapeutisch
terugkomen, ze begint met 2x 2
uurtjes per week.
- We krijgen 2 BBL-stagiaires. Wim
en Magda van de BSO komen op
vrijdagmiddag op het KDV komen
stage lopen. Wim op de peutergroep
en Magda op de babygroep, om ook
ervaring op te doen op deze
doelgroep.

Mededelingen:
Op donderdag 7-11 is er een
schoolontbijt. 
Het is de bedoeling dat de leidsters
dan met de kinderen gezellig samen
op de groep gaan ontbijten vanaf
8.00 uur. Uw kind hoeft niet “nuchter”
te komen maar geef het niet teveel al
thuis aan het ontbijt. 

Mededelingen
Op dinsdag 3 december komt de
Sint met zijn Pieten op alle groepen
langs. Als de dinsdag niet de vaste
opvangdag van uw kind(eren) is kunt
u uw kind(eren) vanaf 10 uur
brengen en om 11.30 uur weer
ophalen. 

Alvast ter info, de logopediste wilt
een ouderavond houden. Dit is voor
iedereen die daar interesse in heeft.
Er komt nog een oproep met
info/datum/tijd. Dit word opgehangen
in de gang bij de groep en komt in de
nieuwsbrief te staan.
 
Na goedkeuring van de
oudercommissie zijn de tarieven
voor 2020 vastgesteld. De uurprijs
van het KDV gaat conform de
maximale vergoeding €0,15 per uur
omhoog. Die nieuwe tarieven staan
inmiddels op de website. 
 
De vloeren worden weer in de wax
gezet in de kerstvakantie. Dit
betekent dat we dan 2 dagen op 2-1
en 3-1 boven op de BSO in een
lokaal zitten. 
 
Zouden jullie eraan willen denken
om kinderen af te melden via de
kindplanner als ze niet komen in een
vakantie?
 



De groepen

Babygroep
 
Het word al kouder op de groep (de
verwarming staat wel aan hoor) en
zo ook op de grond waar onze
kinderen op kruipen/lopen. Willen
jullie de kinderen slofjes/sokjes
ANTISLIP mee geven? Het liefst met
naam zodat we niet in de war raken.
Dankjewel!

Er wordt nog wel eens vergeten het
traphekje dicht te doen. Willen jullie
hier extra opletten? Denk aan de
veiligheid van uw/onze kinderen! 

Peutergroep
Thema: wij gaan nog even door met
het thema herfst. De kinderen
hebben al mooie blaadjes geprikt en
bomen geverfd. Wij vertellen in de
kring van de praatplaten en lezen
verhaaltjes voor over de herfst. 
Ook gaan we aan de slag met
lampionnen maken i.v.m sint
Maarten. Deze zullen voor 11-11
meegegeven worden,  mocht u op
de dag zelf sint Maarten willen lopen.
 
De bakjes van de kindjes beginnen
aardig vol te raken. Wilt u ze aub
legen?



Peuter+groep
Thema: Deze maand behandelen wij
de thema's herfst, Sint-Maarten en
sinterklaas. 

Op 7 november gaan wij vanaf 8.00
uur gezellig ontbijten met de
kinderen die deze dag aanwezig zijn.
Het schoolontbijt wordt verzorgd
door ons. 

Peutergym komt weer terug! Tot aan
december zullen we op dinsdag
middag om 13:00 gymles hebben
van juf Cindy. Vanaf december zal
het weer op dinsdag en donderdag
ochtend zijn. Denk aan makkelijke
kleding dus op de
dinsdag/donderdag.

Het zou fijn zijn als er wat reserve
kleding meegenomen wordt voor de
kinderen. Ook kunnen de kinderen
eventueel pantoffeltjes meenemen
om binnen op de lopen.
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