Algemeen
Koningsspelen
In de bijlage alvast de vooraankondiging voor de Koningsspelen. Als uw peuter
niet op vrijdag komt maar het wel leuk vind om mee te doen dan is dat mogelijk.
Wel is het dan fijn als er wat ouders komen helpen. Geef uw peuter en als u
komt helpen dan op bij de leidsters.

Mededelingen
Komen en gaan
Junia, welkom op de babygroep!
Vigo, veel plezier bij de peuters!
En Silvijn en Chloe gaan naar de
Peuterplusgroep! Heel veel plezier!
Selim en Jackie gaan naar de
basisschool, heel veel succes, we
zullen jullie missen op het KDV!

Mededelingen
Carnaval; de kinderen van de
peutergroep en de plusgroep mogen
maandag 4 en dinsdag 5 maart
verkleed naar de opvang komen. De
groepen worden op die dagen
samengevoegd. Op donderdag is de
plusgroep weer open maar
waarschijnlijk zitten zij dan in het

Leidsters:
Merve is minder aanwezig ivm haar
zwangerschap. Ze moet het rustiger
aan doen. We hadden vervanging
geregeld, echter pas per 1-4.
Doordat Britt is uitgevallen op de
peuter+ groep, hebben we een
personeels probleem. De komende
week voegen we ivm de
voorjaarsvakantie de groepen veel
samen. Na de voorjaarsvakantie zal
naast Pascalle ook Poodja als vaste
invaller veel op de groep staan. Ook
staat Sierra, onze BBL’r nu meer op
de peuter+ groep. Vanaf 1-4 komt
dan Rosaly de Lorijn (stagiaire van
vorig jaar die bijna gediplomeerd is)

lokaal van Jip en Janneke ivm het

vast op de groep ter vervanging van

waxen van de vloeren op de BSO.

Merve en Britt.

Zij gebruiken dan ons peuter+
lokaal.

De groepen
Babygroep
Het mooie weer komt er weer aan,
dus het thema winter eindigt
binnenkort op de groep, dus de
knutselwerkjes worden meegegeven
naar huis, zie postvak boven de
kapstok.
We willen ook graag met de kinderen
lekker naar buiten gaan. Zou u eraan
willen denken om een extra broek
mee te geven i.v.m. kruipen.
Ouders, willen jullie er aan denken
om uw kind af te melden via de
kindplanner als het niet komt in de
vakantie? En ook graag ruilingen of
extra dagen aanvragen via de
kindplanner.

Peutergroep
Thema: carnaval, We maken er een
feestje van.
Eind maart beginnen we aan het
thema lente.
Zouden jullie eraan willen denken
om de voorjaarsvakantie van uw
kind(eren) tijdig door te geven via de

kindplanner? Dus afmelden als ze
NIET komen.
Na de vakantie controleren wij weer
op hoofdluis.

Peuter+groep
Thema:
We zijn nu bezig met het thema carnaval, Met boekjes, liedjes en praatplaten
over verkleden en alles wat daar verder bij hoort. Dan gaan we in maart
langzaam naar het thema lente toe, we kunnen niet wachten! Tussen door het

thema eten drinken, we hebben bezoek gehad van 2 meiden van de opleiding
voeding en diëtiek van de HAN om met de peuters te knutselen met fruit, dit
was heel leuk en leerzaam, kijk op facebook maar eens naar de foto’s.
Personeel:
Briit is voorlopig niet aanwezig, ze heeft een burn-out. Wilt u haar een kaartje
sturen, dan graag de kaart aan de leidsters geven, zij zorgen ervoor dat de
kaart bij Britt terecht komt.
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