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AGENDA
Dit is bij de ouders bekend.

Wat is er gebeurd en gedaan?
De openingsdagen wijzigen naar:
dinsdag-woensdag-donderdag. Tijden zijn ongewijzigd.
We hadden ons jaarlijkse speeltuin-uitje en deze keer was dat
in Monkey Town in Uitgeest. Het weer liet het niet toe om
lekker met de kleinsten buiten op een terras te zitten, terwijl de
anderen speelden. Dan naar de binnen-speeltuin! Het was een
geslaagde ochtend! Ouders hebben elkaar weer uitgebreid
gesproken, kinderen konden samen spelen en we kijken
allemaal uit naar het volgende speeltuin-uitje… van voorjaar
2019.
We hebben een verjaardag gevierd en hiermee is opnieuw een
“laatste dagopvang-jaar” aangebroken. Volgend jaar mag deze
Kanjer ook naar school. Wat gaat het allemaal toch snel.
En met de onlangs ontvangen aanmelding, zit de opvang vol
genoeg.
Kiki Gastoudercongres.

De Kiki-maandthema’s.
Juni: “Kiki op vakantie”, een combinatie van vakantie
en de zomer.
Juli: “Kiki in de zomer” en duimen voor goed zomers
weer , zodat we lekker met water en zand buiten
kunnen spelen.
De maandthema’s probeer ik met ingang van komend
schooljaar af te stemmen op de thema’s van groep 1/2
van Basisschool Anne Frank.
De vraag heb ik aan de school voorgelegd. Of het
mogelijk is… Dat hoor ik nog.
Daarom staat de planning van de thema’s deze keer
niet in de nieuwsbrief.

Deze info is reeds bij de ouders bekend.

Dit wordt weer een dag met workshops,
info-vergaren en netwerken.
Een lange dag waarin even de bril gepoetst
wordt en ieder fris naar de “ingesleten”
handelingen kijkt: Waarom doe ik dit zo?
Kan dat anders aangepakt worden? Wat is
effectiever? Dit gaat eigenlijk heel goed!
Hoe doe jij dit? En meer eye-openers.
Als Kiki-gecertificeerde gastouder mag
deze dag natuurlijk niet ontbreken in mijn
bijscholingsagenda!
Collega gastouders: ga mee! Misschien zijn
er nog een aantal kaarten verkrijgbaar op
www.kiki-s.nl
Examen Nederlands 3F.
Maandag mag ik examen Nederlands 3F
doen. Ik ben benieuwd of het mij lukt, want
het schools schrijven zit er na al die jaren
niet echt meer in.
Gelukkig doe ik veel aan tekstverwerken,
(nieuws-)brieven maken, notulen schrijven
en boeken lezen. Ik hoop dat ik aan de
schooleisen kan voldoen. Op naar Leiden…
In week 32 zou ik de uitslag moeten krijgen.
Dan stuur ik jullie gelijk een Whats app.
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