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Baloe Kalender
23 mei
1 juni
7 juni
8 juni

ouderavond
Sharony jarig
Anouk jarig
Kim jarig

Ouderavond
Er hebben zich al veel ouders opgegeven voor
de ouderavond op woensdag 23 mei. 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. Heb je je nog niet aangemeld; dit
kan nog tot vrijdag 18 mei. Om 19:30 uur staat
de koffie klaar bij de Gele groep in basisschool
de Vuurvogel aan de Prokofjevstraat 3.

Nieuwe collega:
Per 28 mei zal Sharon ons team komen
versterken. Zij zal op alle groepen gaan werken
om zo iedereen goed te leren kenen. Zij heeft
al 5 jaar ervaring in de kinderopvang. Wij
wensen haar veel werkplezier bij Baloe.
BSO:
Om een goede planning te maken voor de BSO
in het volgend schooljaar hoor ik graag voor 1
juni of er wijzigingen per het nieuwe schooljaar
gaan plaatsvinden voor de opvang van je kind.

Vakantie doorgeven:
Van de meeste ouders heb ik al hun
zomervakantie doorgekregen. Bedankt
hiervoor.
Heb je nog niet je vakantie doorgegeven? Wil
je dit dan zo snel mogelijk per mail doen. Dan
kan ik de planning voor de zomer gaan maken.
Ook kunnen de medewerkers van de BSO de
vakantieactiviteiten gaan organiseren. Hiervoor
is het noodzakelijk om te weten hoeveel
kinderen er van welke leeftijd elke dag zijn.
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.
Fotoalbum website:
Op de site komen volgende week de foto’s van
de meivakantie en de opa en omaweek 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

