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WELKOM 

Welkom allemaal ! Hopelijk hebben jullie genoten van een fijne zomervakantie. 

 

Nieuw bij ons op de peuteropvang is Max en in Oktober heten we Thijs welkom, 

we wensen hun een fijne tijd bij ons op de peuteropvang. 

 

 

 

JARIGEN 

Lune heeft 21 juli haar derde verjaardag gevierd. Als nog van 

harte gefeliciteerd ! 

Binnenkort worden ook 3 jaar: 

Puck 29 augustus, Lente 1 september, Fleur 3 september, Mila 20 september en 

Casper 20 september. We wensen hun allen een fijne verjaardag. 

 

OPENINGSTIJDEN 

Vanaf het nieuwe schooljaar, dinsdag 25 augustus, starten we weer met het 

reguliere rooster. De opvangdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 

AFSCHEID NEMEN VAN UW KIND 

I.v.m. met de Corona willen wij zoveel mogelijk ouders/volwassenen weren 

binnen de school, en de anderhalf meter in acht nemen. Nu snappen wij ook 

dat het voor uw kind al een tijdje geleden is dat ze de peuteropvang 

bezochten en het daarom best wel spannend kan zijn. Wilt u daarom buiten op 

het schoolplein wachten op het sein van de leidster, zodat uw kind en 

eventueel u mee naar het lokaal mag. 

 

LUIZENCONTROLE 

De eerste luizencontrole van dit schooljaar (vrijdag 28 augustus) komt te 

vervallen. We willen u vragen uw kind(eren) thuis regelmatig te controleren. 

Mocht u luizen (of neten) ontdekken, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Wij 

kunnen andere ouders van de groep van uw kind(eren) dan informeren, 

natuurlijk anoniem. 
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DE BESLISBOOM 

Op de volgende pagina vindt u de beslisboom vanuit het RIVM, kan uw kind wel 

of niet naar de peuteropvang? Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt 

contact opnemen met het RIVM of hun website raad plegen. 

 

 

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN  

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 3-1-2021 

Voorjaarsvakantie 20-2-2021 t/m 28-2-2021 

Meivakantie 26-4-2021 t/m 9-5-2021 

Zomervakantie 10-7-2021 t/m 22-8-2021 
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