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AGENDA 
 
Dit is bij de ouders bekend. 

Wat is er gebeurd en gedaan? 

Wat was het heerlijk! Samen spelen met water+zand en 
allemaal lekker vies worden. Tot slot even afspoelen, afdrogen, 
de eigen kleding aan en redelijk schoon met papa/mama mee 
naar huis. Modderdag was weer een feest! 

Buiten en binnen tenten gemaakt en in gespeeld, waterfeest 
gehouden, boeken gelezen over de zomer en verteld over de 
vakantie. Buiten picknicken en gezien dat de dieren in de 
Kinderboerderij het ook warm hadden: ze zochten (bijna) 
allemaal de schaduw op. Wij kozen er op sommige dagen ook 
voor om lekker binnen te spelen. Daar was het koeler. 
En als de glijbaan niet te heet was, gingen we ook de 
speeltuin(tjes) in: klimmen, klauteren en rondrennen. Super! 
We keken onze ogen uit: vlinders, vogels, bijen, hommels, 
mieren, vliegen enz. 

Nu afwachten of we nog een nazomer krijgen of dat we gelijk 
aan de herfstknutsels kunnen beginnen: blaadjes zoeken! 
En… misschien kijken we bij de opbouw van de Kermis even 
vanaf een veilige afstand toe. Kunnen we alvast wegdromen 
en praten over de draaimolen of de stoere achtbaan… 

De Rode Flat. 

   
 
 

Examen Nederlands 3F.  
Dit heb ik afgerond met een 8 ! Weer een diploma binnen 
die in Kinderdagverblijven verplicht is en voor gastouders 
(nog) niet nodig. Het is namelijk onderdeel van een MBO4-
opleiding en gastouder word je met een MBO2-opleiding. 

De Kiki-maandthema’s. 
September: “Kiki in het verkeer” 
Oktober: “Kiki in de herfst”  
 

op de hoogte houden wat mijn bereikbaarheid betreft. Denk bijvoorbeeld aan een ad hoc aktie, 

waardoor wij onze oprit niet meer kunnen bereiken. En verder hebben we het hier vast wel over bij 

het brengen/halen van de kinderen. De komende maanden valt er dus veel te zien aan de overkant. 

Op 3 sept. a.s. begint de firma 

Oranje met de sloop van deze 

flat. Hier komen dan ook hekken 

te staan en op de speelplaats 

links van deze flat komen de 

bouwketen. Via Whats App zal ik 

jullie van de laatste wijzigingen 


