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WELKOM 

Stan en Noor komen vanaf vrijdag 29 november bij ons spelen, we wensen ze een fijne 

tijd bij ons op de peuteropvang! 

 

AFSCHEID 

Tijn wordt 11 november 4 jaar, hij gaat afscheid nemen van de peuteropvang. We 

wensen hem veel plezier op de basisschool. 

 

 

JARIGEN 

Joya en Boudewijn zijn 3 jaar geworden, Lente en Casper zijn beide in 

september 2 jaar geworden.  

Juf Miranda is 17 oktober jarig, in deze week viert ze met ons haar 

verjaardag. Allemaal van harte gefelicteerd! 

 

GEBOREN  

Op 20 augustus 2019 is Amelie geboren, zij is het zusje van Demien 

en dochter van Michel en Nathalie Roekevisch. Van harte 

gefeliciteerd en wij wensen hun heel veel geluk. 

 

OUDERCOMMISSIEVERGADERING 

De oudercommissievergadering heeft plaats gevonden op 17 september 2019, de 

notulen hangen op het prikbord. 

 

UURTARIEF 

Het uurtarief van de peuteropvang zal per 1 januari 2020 verhoogd worden van €7,95 

naar €8,10. De vergoedingsgrens zal in 2020 opgehoogd worden van €8,02 naar €8,17. 

 

SINTERKLAASFEEST 

Vrijdagochtend 29 november vieren we voor alle kinderen het 

Sinterklaasfeest, dus ook alle kinderen die niet op de vrijdag de 

peuteropvang bezoeken zijn deze ochtend van harte welkom.  

Op deze ochtend brengen 2 pieten ons een bezoek. 

 

INPAKAVOND 

Maandag 25 november om 19.30 uur is er voor de ouders 

de inpakavond. De cadeautjes zullen dan ingepakt 

worden en het klaslokaal zal feestelijk versierd worden. 

Geef even aan een van de leidsters door of je deze 

avond wel of niet aanwezig zult zijn. 
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KERST 

Kerst zal gevierd worden op dinsdag 17, woensdag 18 en 

vrijdag 20 december. Op deze dagen is er voor de kinderen 

een kerstlunch. 

 

 

 

OUDERAVOND 

Er staat in maart 2020 een ouderavond gepland, deze wordt gehouden samen met de 

basisschool. U krijgt hier te zijner tijd bericht over. 

 

VAKANTIES 

Herfstvakantie 

19-10-2019 t/m 27-10-2019  

 

Kerstvakantie 

23-12-2019 t/m 5-1-2020 

 

De andere vakanties staan ook op de website vermeld. 

 

 

Op de volgende pagina vindt u ook de uitnodiging van het Sinterklaasfeest bij 

Winkelman. 
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De Peuterspeelzaal en groep 0 t/m 8 is van harte welkom. Sinterklaas heeft ook voor 

alle kinderen ook een cadeautje op deze middag! 

 

 


