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Diana jarig
Anja jarig
Lentefeest

Een zoon voor juf Anouk:
Op 7 februari is Anouk bevallen van een zoon:
Milan .

Carnaval peuters en BSO:
Dinsdag 13 februari hebben de peuters en de
BSO kinderen genoten tijdens hun
carnavalsfeest. De kinderen en medewerkers
zagen er prachtig uit en er werden leuke
activiteiten gedaan, zoals: koek en
snoephappen, aardappelrace, blik gooien en
schminken. De BSO kinderen hebben
spijkerbroek gehangen en karren versierd en
touw trekken was ook favoriet. Kortom het was
weer een geweldig feest. De foto’s komen op
de site te staan.
GGD rapport BSO:
In oktober heeft de inspecteur van de GGD een
bezoek aan beide BSO groepen gebracht. Ze
was hier ook heel tevreden, wat heeft
geresulteerd in een mooi rapport. Dit rapport
is te vinden op onze site.

Het gaat heel goed met Anouk en Milan.
Als je een kaartje, tekening of cadeautje aan
Anouk wil geven kun je dat in de kraammand
op de paarse groep of gele groep (BSO) doen.
Je mag het ook bij je eigen groep afgeven.
We willen de mand volgende week
langsbrengen , dus graag uiterlijk maandag 26
februari.
Stagiaire op blauw:
Vanaf 8 februari loopt Noah bij ons stage op
de blauwe groep. Zij is er op donderdag en
vrijdag. Zij volgt de opleiding pedagogisch
werk en zit in leerjaar 1..

Jaaropgaven 2017:
De jaaropgaven van 2017 zijn eind januari per
mail verstuurd. Bewaar deze goed. De
belastingdienst vraagt hierom, dit kan zelfs
nog na een jaar. Het wordt maar 1 keer
verspreid. Mocht je de jaaropgave nog niet
ontvangen hebben kan je deze nog voor 23
februari kosteloos opvragen. Graag per mail.
Daarna zal er bij het voor de tweede maal
verstrekken van de jaaropgaaf € 5,00 per
opgaaf worden berekend.

Fotoalbum website:
Op de site komen volgende week de foto’s van
januari en februari te staan. De oude foto’s
zullen verwijderd worden. Nog geen
inlogcodes? Je kunt ze per mail opvragen bij
Willeke.
Lente feest :
Zaterdag 14 april organiseren wij weer ons
jaarlijkse Lente feest. Alle ouders en kinderen
zijn uitgenodigd tussen 10;30 uur en 13;30 uur.
Er zijn allemaal hele leuke activiteiten te doen
rond een bepaald thema. In maart horen jullie
meer, maar zet de datum vast in je agenda.
Opfrisbeurt groepen:
De peutergroepen zijn onlangs geschilderd en
hebben nieuwe kasten gekregen. Ook zijn de
kapstokken bij zowel de peutergroepen als de
babygroepen vervangen. Er staan nog meer
klusjes op de rol om zo alle groepen weer
mooie uitstraling te geven.
Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief
hoor ik het graag.

Groet Willeke

