
                 nieuwsbrief april 2019 
 
Baloe Kalender 

21 april Chantal jarig 
23 april Pauline jarig 
8 mei koningsdag 
13 t/m 17 mei Opa en oma week 
 

 

Baloe loopt voor Kika: 

 

                 
 

Op zondag 26 mei gaan wij met alle collega’s 

van Baloe meelopen met de KIKA Run in 

Almere. Al heel veel peuters en BSO kinderen 

hebben zich opgegeven om met de kidsrun 

mee te lopen. Jij loopt toch ook mee? 

Opgeven kan bij je groep. Je krijgt dan een 

sponsorformulier mee om zoveel mogelijk geld 

op te halen voor KIKA. 

          
Als je niet mee kan lopen,maar je wilt ons wel 

sponsoren kan dit via onderstaande link: 

https://www.runforkika.nl/kinderdagverblijf-baloe 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire op  Rode groep:                                 

Vanaf 2 april loopt Lisan bij ons stage op de 

rode groep. Zij zit op het Buitenhout college in 

het derde leerjaar en zij zal hier 3 weken stage 

lopen op de dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

 

Zomervakantie: 

Om de planning voor de komende zomer 

 maanden te maken wil ik graag weten hoeveel 

kinderen er zijn. Willen jullie via de mail 

doorgeven wanneer je kind niet komt in de 

periode van 1 mei t/m 30 september. 

Ruilaanvragen voor die periode kunnen voor 1 

mei aangevraagd worden via de mail. Alleen 

aanvragen die voor 1 mei ingediend worden 

kan ik behandelen.  

Mocht je kind de komende maanden een keer 

onverwacht niet komen mag je wel binnen 7 

dagen een ruilaanvraag doen. Alleen in de 

periode van 8 juli t/m 1 september kan er niet 

geruild worden als dit niet voor 1 mei is 

aangevraagd.  

 
Opa en oma week: 
In de week van 13 t/m 17 mei zijn de opa’s en 

oma’s van de baby’s en peuters weer welkom 

om een kijkje bij Baloe te nemen. 

In de bijlage vind je de uitnodiging. 

 

Lentefeest: 

Dit jaar vieren we het lentefeest op zaterdag 15 

juni. Het wordt weer een heel gezellig festijn 

met allerlei activiteiten voor jong en oud. Alle 

kinderen en ouders van Baloe zijn welkom. Dus 

zet het vast in je agenda. De uitnodiging volgt 

nog. 

 

 

Groet Willeke 

 

https://www.runforkika.nl/kinderdagverblijf-baloe

