Nieuwsbrief Januari 2017
Beste Ouders en/of verzorger(s),
Het nieuwe jaar is weer begonnen. De kinderen zijn al druk geweest met het plakken van
hun eigen Eskimo en hebben met scheerschuim sneeuw gemaakt op papier. De komende
weken gaan we verder werken aan het thema winter.
Afscheid en nieuwe kinderen
Afgelopen maand is er weer een nieuwe jongedame bij ons gekomen en hebben drie kinderen
afscheid genomen. Welkom op ’t Opstapje en veel plezier hier of, voor de drie die vertrekken, op je
nieuwe school!
Coördinator:
Op dit moment ben ik, Henriëtte van Wezep, voor 8 uur per week aan het werk als vervangend
coördinator van ’t Opstapje. Daarnaast werk ik als teamleider voor GO! Kinderopvang.
Om de functie van coördinator goed te kunnen vervullen is het belangrijk om meer aanwezig te zijn.
Per 1 februari heb ik mijn baan als teamleider bij GO! Kinderopvang opgezegd om vanaf die datum
hier 24 uur per week aan de slag te gaan.
Mocht u vragen hebben of zou u een gesprekje willen dan kunt u mij altijd aanspreken op de groep
of op kantoor.
Ik ben blij dat ik mij nu volledig kan richten op ’t Opstapje.
Koffie-ochtend/ -middag:
Komt u ook gezellig samen met andere ouders op het grote scherm naar uw kind kijken?
In januari willen we u weer in de gelegenheid stellen om bij ons op een koffieochtend of –middag
te komen.
De koffieochtenden zijn op maandag 30, dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari.
U bent van harte welkom vanaf 9.00 u. en maandag en dinsdag ook ‘s middags vanaf 13.30 u.
Komen deze data en tijden u niet uit, of heeft u al andere afspraken? U bent op elk moment van
harte welkom om op het grote scherm naar uw kind te kijken. Als u dit van te voren even met ons
overlegt, is dit vrijwel altijd mogelijk

We hopen u één dezer dagen te zien.

Personeel:
Ons team is uitgebreid met Lianne . Welkom! U zult haar dus meer op de groep zien.
Beterschap voor de zieke teamleden!
Vakanties en vrije dagen 2017
Maandag 17 april:
2e paasdag
Meivakantie:
24 t/m 28 april
Maandag 5 juni:
2e pinksterdag
Zomervakantie:
24 juli t/m 11 augustus
Herfstvakantie:
23 t/m 27 oktober
Kerstvakantie:
25 december t/m 2 januari 2018
Wat vindt u als ouder belangrijk?
Heeft u een goed idee voor ’t Opstapje, of weet u iets voor ons waar wij nog niet aan gedacht
hebben, of zit u met praktische problemen die te maken hebben met de peuterspeelzaal, laat het
ons weten. U kunt uw vragen of opmerkingen bij een van onze medewerkers kwijt of bij de
oudervertegenwoordiger in het bestuur: Karin de Beer.
Tevens hebben wij op de plank boven de kapstokken een ideeënblik staan. Hier kunt u ook uw tips
in kwijt.
Heeft u zelf ideeën of tips om in de nieuwsbrief te zetten, dan horen wij dit graag van u.
Groetjes,
Gretha, Hester, Irene, Lianne en Henriëtte

