
                 nieuwsbrief november 2019 
 
Baloe Kalender 

Studiedag: Baloe 
dicht 

5 november 

Versieravond 
Sinterklaas 

18 november 

Sinterklaasfeest 
peuters/BSO gr 1 t/m 
4 

27 november 

Sinterklaasfeest BSO 
gr 5 t/m 8 

29 november 18:00-
20:00 uur 

Baloe 17:00 uur dicht 5 december 
Willeke jarig 10 december 
Baloe 17:00 uur dicht 31 december 
 

Nieuwe collega voor de peutergroep: 

Maandag 4 november zal Amber het team van 

de peuters komen versterken. Zij komt als 

vervanging van Lindsey en zal op de groene 

groep gaan werken. Wij wensen haar veel 

succes en werkplezier bij Baloe. 

 

Studiedag Baloe: (derde aankondiging)Op 

dinsdag 5 november is onze jaarlijkse 

studiedag. Baloe zal dan gesloten zijn.                

Wij gaan een herhalings EHBO en BHV training 

volgen en s’middags een team building 

activiteit doen.. Deze datum staat ook in onze 

jaarkalender vermeld. 

Daphne gaat met zwangerschapsverlof: 
Vrijdag 8 november neemt Daphne tijdelijk 
afscheid van ons. Zij gaat met 
zwangerschapsverlof en zal eind maart weer 
terug komen. Afgelopen dinsdag is zij door 
haar collega’s verrast met een babyshower. Zij 
kan straks volop genieten van de rust en haar 
baby. Rahina zal haar gaan vervangen. 

 

Oudercommissie vergadering: 

Maandag 4 november 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: 

Volgende week zal de fotolink  per mail 

worden gestuurd. 

Hiermee kun je de foto’s van september en 

oktober bekijken. Deze foto’s zijn ongeveer 

een maand zichtbaar. 

 

Versieravond Sinterklaas: 

Op maandag 18 november gaan wij de 

groepen van Baloe weer in Sinterklaas 

stemming brengen. 

Wij zoeken nog ouders die ons willen helpen. 

Je kunt je via de mail of bij je groep opgeven. 

 

Sinterklaasfeesten: 

Op woensdag 27 november vieren wij voor alle 

peuters en de BSO kinderen uit groep 1 t/m 4 

Sinterklaas. Alle kinderen zijn dan ’s middags 

welkom. Hiervoor krijgen zij nog een 

uitnodiging. 

De  BSO kinderen van groep 5 t/m 8 mogen 

vrijdagavond 29 november op het 

Sinterklaasfeest komen. Deze uitnodiging volgt 

ook nog. 

 

Planning Kerstperiode: 

Bij de BSO gaan we al weer druk aan de slag 

om een leuk vakantie programma voor de 

kerstvakantie te maken. Willen jullie per mail 

doorgeven op welke dagen je kind naar de 

BSO komt in de kerstvakantie. 

Ruilverzoeken voor de kerstperiode kunnen tot 

15 november ingediend worden. 

 

Willen de ouders van de baby en 

peutergroepen ook doorgeven als hun kind 

tijdens de kerstperiode (20-12 t/m 4-01) een 

dagje niet komt en/ of wil ruilen. Dan kan ik 

hier rekening mee houden met de planning. 

Ruilverzoeken voor de kerstperiode kunnen tot 

15 november ingediend worden. 

 

Groet Willeke 


