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WELKOM OP DE PEUTEROPVANG:
Jens te Riet en Hidde ter Huurne. We wensen jullie een fijne tijd op de
Peuteropvang. Ook willen we Hidde en zijn ouders nog feliciteren met
de geboorte van zijn zusje en dochter Janne.

OUDERCOMMISIE VERGADERING
Op 21 januari heeft de eerste oudercommissie vergadering plaatsgevonden. Samen met
Lieke Haarhuis en Cindy te Riet zijn de reglementen doorgenomen en getekend. De
notulen die gemaakt zijn tijdens deze vergadering hangen op het prikbord in het lokaal.

VERLENGD DAGDEEL
Vanaf februari zijn we gestart met een verlengd dagdeel op de dinsdag tot
14.00 uur. Deze tijd sluit daarbij goed aan bij het continurooster van de
basisschool. In eerste instantie zal dit extra dagdeel gedraaid worden tot 1 april.
Daarna wordt er opnieuw geïnventariseerd of we hiermee doorgaan. Mocht er
belangstelling zijn voor dit verlengde dagdeel, neem dan gerust contact op met mij.

CARNAVAL
Vrijdag 5 februari hebben we het Carnavalsfeest gevierd samen met de kinderen van de
basisschool. Het feest begon ’s ochtends in de grote hal waar Prins Gert & Prinses Daniëlle
samen met de adjudanten aanwezig waren. Daarna hebben we het feest voortgezet
samen met de kleuters in de gymzaal. Uit alle kleurplaten die er waren gemaakt, werd de
mooiste tekening gekozen en beloond met
een prijsje. Van de peuters was dit Mees
Grunder.
Alle kinderen waren erg mooi verkleed en
we hebben de ochtend afgesloten met de
polonaise! De foto’s die gemaakt zijn, kunt u
vinden op de website
(www.peuteropvangbuurse.nl).
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GGD INSPECTIE
De GGD inspectie heeft in februari plaatsgevonden. Zodra de GGD een rapport heeft
opgemaakt, zal dit op de website worden geplaatst.

KENNISMAKING
Heleen Put, een oud collega van Kinderopvang Daantje, is in januari bij ons op de groep
geweest om kennis te maken. Heleen heeft de opleiding SPH gedaan. Zij kan mij
vervangen in geval van ziekte of afwezigheid.
Daarnaast heeft Bianca Siegerink ook kennis gemaakt. Bianca heeft de opleiding SPW4
gedaan en heeft gewerkt bij kinderopvang bij Brum Brum en Koetje Boe. Zij zal als
vrijwilligster mij ondersteunen op de groep. Ook kan ze in geval van ziekte of afwezigheid
de groep overnemen.
Roos Roerink komt tevens als vrijwilligster zo af en toe op de dinsdagmorgen (10.45-11.30)
de groep voorlezen.

VOORJAARSVAKANTIE
De voorjaarsvakantie is van 22 februari tot en met 26 februari. Na elke vakantie wordt er
een luizencontrole gehouden. Dit wordt gedaan in samenwerking met ouders van de
basisschool.

KLASSENFOTO
De moeder van Liza, Femke ter Huurne, heeft afgelopen dinsdag 16 februari een
klassenfoto gemaakt. Binnenkort zal deze foto naar jullie worden gemaild en op de
website geplaatst. We willen Femke hiervoor hartelijk danken!

LOGEERKOFFER BORRE
Nieuw is onze logeerkoffer ‘Borre’. Deze koffer bevat een aantal
voorleesboekjes en de knuffel Borre. Deze mag elk weekend met
een kindje mee naar huis om te logeren.

