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WELKOM 

Boudewijn Stemerdink, we wensen jou een fijne tijd bij ons op de groep!  

 

AFSCHEID 

Yara Winkelman wordt op 17 november vier jaar. Vrijdag 16 november is haar laatste 

dag bij ons op de groep. We wensen haar veel plezier op de basisschool.  

 

 

EEN BROERTJE! 

Op 10 oktober heeft Niels een broertje gekregen. Bert-Jan, 

Adina en Niels van harte proficiat met de geboorte van jullie 

zoon en broertje Thijs. Heel veel geluk samen! 

 

 

JARIGEN 

Juf Madelon is jarig geweest op 21 oktober. We hebben haar 

verwend met een mooie bos bloemen.  

 

Juf Roos is op 30 november jarig, ook zij zal verwend worden. 

 

Hiep hiep …..hoera ! Tijn wordt 11 november 3 jaar ! 

 

 

VERLENGDE VRIJDAG TOT 14.00 UUR 

Vanwege de vele aanmeldingen blijft het verlengde dagdeel op de vrijdagmiddag tot 

14.00 uur. Op dit moment is er een wachtlijst.  

  

 

VERHOGING OUDERBIJDRAGE 

In 2019 krijgen ouders meer kinderopvangtoeslag van de overheid. De 

vergoedingsgrens die dit jaar op €7.45 zit, zal verhoogd worden naar €8.02. Dit heeft 

ons doen besluiten om het tarief ook iets te verhogen naar €7.95. Zoals elk jaar is dit 

besproken in de oudercommissie en is akkoord bevonden. Dit betekent voor u als 

ouder dat u aanzienlijk meer toeslag terug zal ontvangen. Het gehele bedrag valt 

binnen de kinderopvangvergoedingsgrens.  
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INTERN PEDAGOGISCH BEGELEIDER 

Intern pedagogisch begeleider van Plein Midden Twente, Lemien Hekman (aangesteld 

door Gemeente Haaksbergen) bezoekt twee keer per jaar onze peuteropvang. Bij 

vragen en/of advies kan ik bij haar terecht, bijvoorbeeld voor advies van een kindje. 

Daarvoor worden altijd eerst de ouders geïnformeerd voordat dit bij Lemien wordt 

voorgelegd. Mocht u als ouder zelf nog vragen of advies willen dan kunt u dit aan mij 

doorgeven.  

  

 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 

Vrijdag vanaf 11.30 uur: Madelon tel 06-53794685. 

 

 

SINTERKLAASVIERING 

Het Sinterklaasfeest vieren we op vrijdag 30 november. Twee Pietjes 

bezoeken onze peuteropvang en samen met de Pietjes zullen we in 

de speelzaal gaan pieten gymmen. De ouderraad zal ons deze 

ochtend ondersteunen. De kinderen krijgen van de kinderfeest 

commissie en de peuteropvang een gezamenlijk cadeau. 

 

 

INPAKAVOND 

De inpakavond voor de ouders is op dinsdagavond 27 november om 19.30 uur. We 

zullen wat knutselen en de cadeautjes zullen dan worden ingepakt onder een genot 

van een kopje koffie met wat lekkers. Laat het ons even weten of je op deze avond 

aanwezig zult zijn.  

 

 

KERSTFEEST 

Vrijdag 21 december vieren we het Kerstfeest. Deze dag zal iets 

eerder eindigen dan normaal: om 11.30 uur. Aansluitend begint de 

Kerstvakantie. Ook de basisschool is ‘s middags vrij. 

 

 

 

 

KERSTVAKANTIE 

De kerstvakantie is van 24 december tot en met 04 januari 2018. 
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NIEUWS VAN BUITEN DE PEUTEROPVANG 

SINTERKLAASFEEST BIJ WINKELMAN 

 

VRAGENLIJST OVER WONEN EN LEVEN IN BUURSE (St. belangengemeenschap Buurse) 
 

Welke thema´s voor het dorpsleven vindt u belangrijk? Wat maakt het wonen in Buurse 

prettig?  En wat zou u graag anders zien? 

 

Er is een vragenlijst ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de mening van Buursenaren 

over het wonen en leven in Buurse. Met de uitkomsten van deze vragenlijst zal er een 

dorpsvisie ontwikkeld worden, die richting geeft aan de toekomst van Buurse. Deze zal 

ook de basis vormen in de gesprekken met de gemeente Haaksbergen.  

 

Ook voor de toekomst van de basisschool, peuterspeelzaal en BSO is een leefbaar 

Buurse belangrijk. We willen u dan ook graag wijzen op de vragenlijst. Deze kunt 

u online invullen op: VragenlijstBuurse  

 

Een papieren versie van de vragenlijst vindt u bij dorpswinkel Wildenborg en 

gemeenschapshuis de Trefkoel. 

https://nl.surveymonkey.com/r/VragenlijstBuurse

