nieuwsbrief november 2018
Baloe Kalender
16 november
19 november
28 november
30 november
5 december

Studiedag Baloe
gesloten
Versieravond
sinterklaas
Sinterklaasfeest
peuters en jongste
BSO kinderen
’s avonds
Sinterklaasfeest
oudste kinderen BSO
Baloe sluit om 17:00
uur i.v.m.
sinterklaasavond

.
Nieuwe collega:
Vanaf 16 november zal Yara ons team komen
versterken. Zij gaat 3 dagen op beide
peutergroepen werken Dit omdat de groepen
zo vol zijn dat er op meerdere dagen een
tweede leidster op de groep komt te staan. In
principe zijn dit de maandag en donderdag op
de rode groep en de dinsdag op de groene
groep. Afhankelijk van de bezetting kan dit
wijzigen. De andere pedagogisch medewerkers
blijven hun eigen dagen werken.

gezongen en natuurlijk werd dat beloond met
een traktatie.
Kerstvakantie:
Mocht je kind in de kerstvakantie een dagje
niet bij Baloe komen, wil je dit dan zo spoedig
mogelijk per mail doorgeven, dan kunnen wij
hier met de planning rekening mee houden.
Bij de BSO willen we het graag uiterlijk 17
november weten, want wij zijn al weer druk
bezig met het bedenken van leuke activiteiten.
Daarvoor moeten we wel weten welke kinderen
(leeftijd) er welke dag zijn.
Sinterklaasfeest:
Woensdagmiddag 28 november vieren we
Sinterklaas voor de peuters en de jongste BSO
kinderen. Een uitnodiging volgt nog per mail.
Vrijdagavond 30 november vieren we
Sinterklaas met de oudste BSO kinderen. Deze
kinderen krijgen ook nog een uitnodiging.

Tiffany zal als vaste kracht op de blauwe groep
gaan werken. Per januari zijn wij wel op zoek
naar nog een collega voor de babygroep. Dit
omdat het leidster-kindratio wijzigt.
Tevens heeft Sharon aangegeven dat zij Baloe
per 1 december gaat verlaten. Tot die tijd zal
zij bij de BSO werken. Door een blessure aan
haar pols/arm kan zij al enkele weken niet op
de babygroep of peutergroep werken.
Versieravond:
Maandagavond 19 november gaan wij alle
groepen weer in Sinterklaassfeer brengen.
Willen jullie ons daarbij helpen? jullie zijn
welkom tussen 19:00 en 21:00 uur. Geef je op
bij de groep van je kind.
Sint Maarten:
De peuters hebben allemaal een leuke
paddenstoel lampion gemaakt. Trots zijn ze
met de lampion bij de babygroep en de buren
(gymzaal) langs geweest. Er werd heel hard

Bolderkar is opgepimpt.
De peutergroepen en de babygroepen gaan de
laatste tijd heel veel wandelen. De kinderen
vinden het geweldig. Ze komen van alles tegen
onderweg. Meinze heeft de bolderkar opnieuw
geschilderd en er zit nu een mooie Baloe
sticker op. Heel veel wandel plezier de
komende tijd.

Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet Willeke

