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Rahina jarig

Bedankje Willeke en Meinze:
Via deze weg willen wij alle kinderen en
ouders bedanken voor het mooie afscheid op
4 september. Wat een leuke attenties en lieve
berichtjes en tekeningen en de knuffels van de
kinderen.
Mooie herinneringen aan 10 jaar Baloe.

Aangenaam kennis te maken;
Met veel ouders heb ik al kennis gemaakt.
Ik ben Gieneke de nieuwe vestigingsmanager
bij Baloe.
Naast ervaringsdeskundige bij Baloe heb ik
ook jaren lange ervaring in leidinggevende
functies binnen de kinderopvang. Super leuk
om nu bij Baloe aan de slag te zijn!
Je kan bij mij voor alles terecht waar je
voorheen met Willeke contact opnam. Via
mailadres info@baloekinderdagverblijf.nl en
telefoonnummer 06-53571116 ben ik op
maandag-dinsdag en donderdag goed
bereikbaar. Chantal is op woensdag en vrijdag
voor kantoorzaken bereikbaar.
Ouderavond:
I.v.m de coronamaatregelen kan de jaarlijkse
ouderavond die voor 6 oktober gepland stond
niet door gaan.
Nieuwe BBL collega:
Shirley is ons team per 22 september komen
versterken. Zij is een pedagogisch
medewerker in opleiding. Zij doet de opleiding
versneld en zal voornamelijk op de BSO en
peutergroepen ingezet worden. Dit zal altijd
naast een vaste pedagogisch medewerker zijn.

Beschuit met muisjes:
Tiffany is bevallen van een dochter. Als je een
kraamcadeautje wilt geven kan je deze, tot 29
september, bij de pedagogisch medewerker
van de groep afgeven. Zij stopt deze dan in de
kraammand die we bij Tiffany afgeven.

Studiedag Baloe (eerste aankondiging):
Op woensdag 13 januari 2021 is onze jaarlijkse
studiedag. Baloe zal dan gesloten zijn. We
gaan onder andere een herhaling EHBO en
BHV training volgen. Deze datum staat ook in
onze jaarkalender vermeld.

Thema “lezen” bij de bso:
Bij de bso hebben we het thema “lezen”.
Naast het vele buitenspelen hebben we
binnen een “baloe-bibliotheek” ingericht. We
hebben boekenleggers geknutseld en
stripboekjes gevouwen. Het volgende thema
wordt “avonturiers” en dit start op 12
oktober. Meer info hierover volgt.

Dag van de pedagogisch medewerker:
Donderdag 17 september was de dag van de
pedagogisch medewerker. Alle collega’s zijn
die dag extra in het zonnetje gezet door de
kinderen en ouders. Dank hiervoor.

Groet Gieneke.

