
  nieuwsbrief augustus 2022 
 
Studiedag:  
Zoals al in de jaarplanner vermeld is er op 
dinsdag 1 november een studiedag een 
gepland. Zet het in de agenda. Wij gaan dan 
allemaal onze kennis betreft EHBO en BHV 
opfrissen. Baloe is deze dag gesloten. Deze 
dag kan helaas niet geruild worden. 
 
Personeel:     

Helaas heeft Wendy van de babygroep 

aangegeven dat zij een administratieve functie 

gaat vervullen bij een ander bedrijf. Zij zal 30 

augustus voor het laatst zijn. De baby ouders 

hebben een aparte mail gekregen hoe dit 

wordt opgevuld. 

Natalie N van de peutergroep gaat per 1 

oktober ook een functie buiten de reguliere 

kinderopvang vervullen en zal Baloe ook 

verlaten. Zij is vrijdag 30 september voor het 

laatst. 

Wij hebben al een nieuwe collega voor haar 

gevonden en zij heet ook Nathalie. Zij zal op 

de groene groep gaan werken.  

 
 
Baloe feest 
Wij hebben besloten om het Baloe feest van 17 
september niet door te laten gaan. 
Doordat het op dit moment een drukke 
periode is voor de vaste medewerkers van 
Baloe kunnen wij niet ook nog de organisatie 
van dit leuke feest er bij nemen. Wij vinden dit 
wel heel erg jammer, maar kiezen op dit 
moment voor de rust voor de medewerkers, 
zodat zij alle aandacht op de groepen kunnen 
richten. Wij rekenen op jullie begrip. 
 
 
GGD rapport: 
De GGD heeft op 7 juli een bezoek gebracht 
aan de BSO op de Prozastraat. Wij hebben daar 
weer een heel mooi rapport voor gekregen. 
Deze komt volgende week op onze site te 
staan. 
We zijn trots op ons team. 
 
 

 

 

Zomer weer: 

Wat genieten we deze zomer van het mooie 

weer. Willen jullie zonnehoedjes, zwembroeken 

e.d. meenemen? Willen jullie je kind bij 

mooi weer ’s morgens zelf thuis al insmeren 

? Dit geldt voor alle groepen. Mocht je het een 

keer vergeten zijn geef het dan wel door. 

Wij smeren de kinderen s’middags nog een 

keer in met Vision factor 30/50. Dit is een 

neutrale zonnecreme die lang werkzaam is. 

Wanneer je kind niet tegen die creme kan mag 

je natuurlijk andere meegeven. 

Uit veiligheidsoverwegingen spelen we wel 

met water (sproeier, waterbaan) ,maar zetten 

we geen zwembadjes neer. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Nieuwe leden oudercommissie                  
Lijkt het je ook leuk om mee te denken en te 
adviseren rond om de beleidszaken van Baloe, 
neem dan contact op met Chantal of 1 van de 
leden van de oudercommissie. Je kunt je 
opgeven via de mail van 
info@baloekinderdagverblijf.nl of 
oudercommissie@baloekinderdagverblijf.nl 
 
 
Mochten er vragen zijn over deze brief 
mail mij gerust dan bel of mail ik je zo snel 
mogelijk terug. 
 
Groet Willeke en Chantal 
 

mailto:info@baloekinderdagverblijf.nl
mailto:oudercommissie@baloekinderdagverblijf.nl

