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WELKOM
Linn-Sophie Bokkens, Aem Kerkemijer, Jimmy Timmer, David Gerdes en Joya Golia. We
wensen jullie een fijne tijd bij ons op de groep!

AFSCHEID
Juf Elin en haar dochtertje Evi Rijborsch hebben afscheid van ons genomen. We
wensen hun veel plezier op de peuteropvang en BSO in Losser.

JARIGEN
Niels is 9 februari jarig geweest en heeft zijn derde
verjaardag gevierd. Van harte gefeliciteerd!

NIEUWE JUF EN UITBREIDING VAN DAGDELEN
Doordat er veel nieuwe aanmeldingen van kinderen waren, heb ik besloten om op
dinsdag tot 14.00 uur door te gaan met een max van 16 kind plaatsen en er een
nieuwe opvangdag, de woensdag, erbij te openen, met max 8 kind plaatsen.
Per 5 maart zou Miranda van Dorrestein uit Borne in dienst komen op de dinsdag,
woensdag en vrijdag. Helaas zijn er met haar vorige werkgever wat problemen
ontstaan en kan zij hierdoor niet eerder bij ons starten dan 1 april. Dit geeft binnen de
Peuteropvang enige problemen met de bezetting van leidsters. Ik (Bertine) heb
daarom al contact gehad met ouders van nieuwe kinderen om in april te starten in
plaats van maart. Ik wil deze ouders bedanken voor hun begrip hiervoor. Er zijn nog wat
problemen in de bezetting voor de woensdagmiddagen in maart. Ik hoop dat ik hier
nog een oplossing voor kan vinden. Jullie worden op de hoogte gehouden hierover.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 11.30 uur tot 14.15 uur is de
peuteropvang vanaf april telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
06-11262885 (Miranda). Alle andere tijden op 06-22180692 (Bertine).

AFWEZIGHEID
Ik (Bertine) zal op een vrijdag afwezig zijn i.v.m. een cursus. Deze datum is vrijdag 5 april,
Bianca Siegerink zal mij dan vervangen.
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NATIONALE VOORLEESDAG
We willen juf Judith, de moeder van Pien, bedanken voor het
verhaal en de lekkere olifanten tanden koekjes.

OUDERCOMMISSIEVERGADERING
Op19 februari is er een oudercommissievergadering geweest. De
notulen hangen op het prikbord.

CARNAVAL
Zondag 3 maart is er kindercarnaval in Buurse bij Zaal Winkelman. Voorafgaand is er
een optocht en een versierde wagen voor de peuters en de kinderen van groep 1, 2
en 3. De optocht start om 13.00uur bij HTG aan de Alsteedseweg, hoek Zuidgrensweg.
De kinderen moeten om 12.45uur aanwezig zijn, natuurlijk in carnavalskleding. De
invaljuf van de Peuteropvang (Bianca Siegerink) zal ook meegaan op de wagen.

LUIZENCONTROLE
Vrijdag aanstaande (8maart) 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.

PASEN
Goede vrijdag 19 april vieren wij op de peuteropvang Pasen, de paashaas (juf Roos)
komt dan eieren verstoppen. Ook gaan wij lekker eitjes eten. Deze vrijdag zijn de
kinderen om 11.30 uur vrij (i.p.v. 14.00 uur), tegelijk met de kinderen van de basisschool.
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Dinsdag 9 april gaan we wandelen naar juf Roos om kuikentjes te
kijken, de kinderen die tot 11.30 uur naar de peuteropvang gaan
kunnen bij Roos aan de Alsteedseweg 59 worden opgehaald.
Met de andere kinderen wandelen we weer richting de
peuteropvang. Ook komt juf Roos vrijdag 12 april met de
kuikentjes op de groep.

SCHOOLUITJE
Wij gaan vrijdag 14 juni (reserve datum vrijdag 28 juni) op schoolreisje naar speeltuin
Ter Huurne. Alle kinderen mogen deze dag natuurlijk mee. Nadere informatie volgt in
volgende nieuwsbrief.

MEIVAKANTIE
De meivakantie is vanaf 22 april tot en met 3 mei.

