nieuwsbrief april 2018
Baloe Kalender
23 april
8 mei
14 t/m 18 mei
23 mei

Pauline jarig
Afscheid Diana
Opa en oma week
ouderavond

Lentefeest

We kijken terug op een zeer geslaagd
Westernfeest bij Baloe. Er zijn heel veel kinderen
en ouders langs geweest met lekkere hapjes. Er
waren veel activiteiten te doen. Allemaal in het
wilde westen thema.: Spijkerbroek hangen,
hoeden vangen ,hoefijzer werpen en nog veel
meer. Natuurlijk was er ook een springkussen en
een suikerspinmachine.
Tussen de middag hebben de kinderen van de
BSO de sponsorloop gehouden. Wat waren ze
fanatiek. Er is 150 euro opgehaald voor Holland
voor ALS. Top. Iedereen heel erg bedankt.

Zomer weer:
Wij hopen allemaal dat het een mooie zomer
gaat worden. We kunnen dan lekker veel naar
buiten met de kids. Willen jullie zonnehoedjes,
zwembroeken e.d. meenemen? Willen jullie je
kind bij mooi weer ’s morgens zelf thuis al
insmeren ? Dit geldt voor alle groepen. Mocht
je het een keer vergeten zijn geef het dan wel
door.
Wij smeren de kinderen s’middags nog een
keer in met Vision factor 30. Dit is een neutrale
zonnecreme die lang werkzaam is. Wanneer je
kind niet tegen die creme kan mag je natuurlijk
andere meegeven.

Uit veiligheidsoverwegingen spelen we wel
met water (sproeier, waterbaan) ,maar zetten
we geen zwembadjes neer.
Opa en oma week
In de week van 14 t/m 18 mei zijn de opa’s en
oma’s weer welkom om een kijkje bij Baloe te
nemen.
In de bijlage vind je de uitnodiging.
Ouderavond
Woensdag 23 mei hebben wij onze
ouderavond. Er wordt een presentatie over het
verschil tussen het gedrag van jongens en
meisjes gegeven door Iris (pedagoog en onze
voormalige collega)
Na de presentatie zal er per groep aan de hand
van filmbeelden van de groep worden
besproken op welke manier wij dit op de groep
zien en hoe wij hier mee omgaan.
De avond start om 19:45 uur en zal tot 21:45
uur duren. Het is voor ons belangrijk om te
weten hoeveel mensen er komen om de avond
goed te laten verlopen.
Willen jullie je bij de groep of per mail
opgeven of je wel of niet komt. Graag voor 3
mei. Alvast bedankt.
Afscheid Diana
Op dinsdag 8 mei willen wij ouders en
kinderen in de gelegenheid stellen om Diana
gedag te zeggen. Dit kan vanaf 16:30 uur
onder het genot van een hapje en een drankje
op het peuterplein bij Baloe.
Fotoalbum website:
Op de site komen volgende week de foto’s van
april te staan. De oude foto’s zullen verwijderd
worden. Inlogcodes vergeten? Je kunt ze altijd
per mail opvragen bij Willeke
Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.

Groet Willeke

