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Wij wensen u een gezond en gelukkig 2019 toe! 

Dinsdag 8 en vrijdag 11 januari is er s ’morgens koffie  

voor de ouders/verzorgers. 

 

 

WELKOM 

Livia Roekevisch, Roy Engelbertink en Eva Kamphuis. We wensen jullie een fijne tijd bij 

ons op de groep!  

 

AFSCHEID 

Nicky ter Borg en Tess Deeterink hebben afscheid genomen, ze zijn beide 4 jaar 

geworden. We wensen hun veel plezier op de basisschool. 

 

 

JARIGEN 

Janne is 22 december jarig geweest en heeft daar 

derde verjaardag gevierd. Luuk wordt 18 januari ook 3 

jaar! Alvast gefeliciteerd!  

 

 

LUIZENCONTROLE 

Vrijdag aanstaande (11januari) is er luizencontrole. Om een goede controle uit te 

voeren is het nodig dat uw kind naar school komt:  

-Met gewassen haar, 

-Zonder gel, lak of wax in het haar, 

-Zonder vlechten of iets dergelijks. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

AFSCHEID 

Juf Madelon gaat ons per 1 februari verlaten, ze heeft een vaste baan en meer uren  

gekregen bij kinderopvang Bloesem, waar ze ook al werkte. Haar laatste werkdag zal 

vrijdag 25 januari zijn. We willen haar bedanken voor haar inzet en wensen haar veel 

succes! 
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NIEUWE JUF 

Per 1 februari zal Elin Rijborsch uit Losser in dienst komen op de vrijdag. Ze zal in januari 

een keer meedraaien op de groep en dan kunnen jullie kennismaken met haar. We 

wensen haar veel plezier bij ons. 

 

 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 

Bertine: 06-22180692. 

Basisschool Buurse: 053-5696363. 

Elin vrijdag vanaf 11.30 uur: 06-2865108.  

 

 

 

AFWEZIGHEID 

Ik (Bertine) zal op een aantal vrijdagen afwezig zijn i.v.m. een cursus. Deze datums zijn:    

25-1,15-2, 22-3, 5-4 en 10-5. Er zal deze dagen iemand mij vervangen. 

 

 

OUDERRAADVERGADERING 

Op12 februari is er een ouderraadvergadering. Als u punten voor de vergadering heeft 

kunt u deze doorgeven aan de commissieleden Lieke Haarhuis of Ymke Ter Beek. 

 

 

CARNAVAL  

Vrijdag 22 februari vieren we op de peuteropvang carnaval, 

de kinderen mogen verkleed komen. We verwelkomen samen 

met de kinderen van de basisschool het prinsenpaar van de 

Windbuul’n in de gemeenschappelijke hal. De peuteropvang 

is deze ochtend tot 11.30 uur, de kinderen van de basisschool 

zijn s ’middags ook vrij. 

Vrijdag 19 maart (goede vrijdag) is de peuteropvang ook tot 11.30 uur.  

 

 

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 

22 februari (carnaval) tot 11.30uur.  

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart. 

Vrijdag 19 maart (goede vrijdag) tot 11.30uur. 

 


