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WELKOM 

Niels Boers , Myrthe Grobbink, Elin Käveker, Tess Deeterink, Damien Roekevisch en 

Boudewijn Stemerdink. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op de groep!  

 

 

AFSCHEID 

Suze Kats, Suus Temmink, Julie Kamphuis en Lars Pardijs worden in september vier jaar. 

We wensen ze veel plezier op de basisschool!  

 

 

NIEUW SCHOOLJAAR 

De zomervakantie zit er weer op, het is fijn om elkaar weer te zien. We wensen u en de 

kinderen een fijne tijd bij ons op de peuteropvang. 

 

 

Samen spelen, samen delen. Dat is pas fijn!  

Samen spelen, samen delen, dat is leuker dan alleen te zijn.  

 

 

 

JARIGEN 

Linde Hesselink is 2 september jarig geweest en is drie jaar 

geworden. Pien ter Huurne is op 9 september jarig en zij 

wordt ook drie jaar.  

 

 

BALLONWEDSTRIJD 

Tijdens het volksfeest in Buurse is er voor de kinderen een 

ballonwedstrijd gehouden. We hebben tot nu toe twee reacties 

gehad waar de ballonnen zijn neergedaald. De ballon van Esmé ter 

Huurne  is weergevonden in Ibbenbüren en de ballon van Luuk Lutje 

Berenbroek is teruggevonden in Westerkappeln. In oktober zal hier 

een prijsuitreiking van zijn.  
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LUIZENCONTROLE 

Op 31 augustus is er een luizencontrole geweest. Deze controle wordt altijd de eerste 

vrijdag na de vakantie uitgevoerd. In kleine groepjes gaan de kinderen met juf naar de 

gemeenschappelijke hal waar de luizenmoeders de haren controleren van de kinderen.  

 

 

VERLENGDE VRIJDAG 

Vanaf oktober is er weer plaats op de vrijdagmiddag tot 14.00 uur. Mocht je interesse 

hebben in dit verlengde dagdeel dan kun je hierover contact met mij opnemen.  

 

 

OUDERCOMMISSIE 

De oudercommissievergadering is op 25 september. Ymke ter Beek en Lieke Haarhuis 

vertegenwoordigen deze commissie. Heb je vragen of punten dan kunt u dit bij de 

commissieleden aangeven. Ter zijnde tijd komen de notulen weer op het prikbord.  

 

 

VAKANTIES 

De herfstvakantie is van 22 oktober tot en met 26 oktober 2018. De 

overige vakanties staan ook op de website peuteropvangbuurse.nl.  

 

 

 

 

 


