nieuwsbrief september 2019
Baloe Kalender
Dag van de
pedagogisch
medewerker
Rahina jarig
ouderavond
Studiedag: Baloe dicht

19 september
22 september
9 oktober
5 november

Afscheid Yara:
Yara , leidster van de peutergroepen heeft bij ons
aangegeven dat zij Baloe gaat verlaten. Zij kan zich
niet helemaal vinden in de werkwijze van Baloe.
Zij zal op maandag 23 september haar afscheid
vieren.
Voorlopig zullen de bestaande collega’s haar uren
opvangen. Als er een nieuwe collega komt hou ik
jullie uiteraard op de hoogte.

Ouderavond over grenzen stellen:
Op woensdag 9 oktober hebben wij de ouderavond
met als onderwerp: Grenzen stellen. Er zijn al veel
mensen die zich hebben aangemeld, maar ook de
nieuwe ouders en degene die zich nog niet hebben
opgegeven zijn van harte welkom
Graag via de mail nog aanmelden.
Ik stuur de uitnodiging met uitleg over de avond in
de bijlage mee.
Studiedag Baloe: (tweede aankondiging)

Op dinsdag 5 november is onze jaarlijkse
studiedag. Baloe zal dan gesloten zijn.
Wij gaan onder andere een herhalings EHBO
en BHV training volgen. Deze datum staat ook
in onze jaarkalender vermeld.

Facturen vaak in spambox
Bij enkele ouders komen de facturen en andere
mails van Baloe in de spambox terecht. Kijk
hier dus goed in elke maand. Rond de 20 e van
de maand stuur ik de facturen. Je kunt ook bij
je mail provider je veiligheidsinstellingen zo
aanpassen dat je alle mail van Baloe toestaat.

Oudercommissie vergadering:
Woensdag 16 oktober om 19:45 uur vergadert
de oudercommissie in bijzijn van Willeke met
elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden
beleidsmatige punten besproken. De
oudercommissie heeft hierin advies recht. Lijkt
het je leuk om lid te worden van de
oudercommissie dan ben je van harte welkom
om vrijblijvend de vergadering eens bij te
wonen. We vergaderen 3 keer per jaar. Je kunt
je aanmelden bij mij of via : oudercommissie
@baloekinderdagverblijf.nl
Foto link:
Een dezer dagen zal de fotolink per mail worden
gestuurd.
Hiermee kun je de foto’s van juni/juli en augustus
bekijken. Deze foto’s zijn ongeveer een maand
zichtbaar.
Versieravond Sinterklaas:
Alvast voor in de agenda:
Op maandag 18 november gaan wij de groepen van
Baloe weer in Sinterklaas stemming brengen.
Wij zoeken nog ouders die ons willen helpen.
Na de nieuwsbrief van oktober kun je je via de mail
opgeven.

Groet Willeke

