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AGENDA
Dit is bij de ouders bekend..

Allereerst allemaal een heel Gelukkig Nieuwjaar.
Dat we weer veel mooie, ontroerende, leuke dingen mogen
en kunnen doen en allemaal heel gezond blijven!
Wat is er gebeurd en gedaan?
Uiteraard hebben we staan kijken naar het slopen van de
Rode Flat! Wat een gave machine was dat! Net een grote
dinosaurus die de flat op kwam eten. Af en toe zei één van
de kinderen: “Oh oh… “ wanneer er iets erg hard op de grond
landde.
Sinterklaasfeest gevierd, onze schoenen gezet in De
Paddenstoel, met GOB Pollewop hadden we het grote
Sinterklaasfeest, buiten gespeeld en weer fijn getekend,
geknutseld enz.
De laatste woensdag en donderdag vóór de Kerstvakantie
heeft elk kind lekker Duivekater gegeten en sap gedronken.
Dat was een feest op zich ☺ en ach… zo vlak voor de Kerst
kan dat best een keer. Na de vakantie weer gezond ☺

Sinterklaasfeest GOB Pollewop
Dat was deze keer anders van opzet
en wederom beregezellig! De
locatie was goed bereikbaar, warm,
voorzien van een speelbare vloer
en de koffie/thee enz. was prima
verzorgd! Iedereen na afloop blij en
vrolijk naar huis. Uiteraard had Sint
voor elk kind een pakje en waren
kruidnootjes en stukjes chocoladeletter vanaf de bar voor iedereen
binnen handbereik.

Kiki-thema’s.
Komende thema’s zijn: de politie, gezond
eten en drinken, het verkeer.
Kijken hoe wij dit kunnen inzetten, want we
lopen nog steeds gelijk met de Anne
Frankschool, wat wel zo leuk is voor de
kinderen van de groepen 1/2 die met
hetzelfde thema bezig zijn als hun broer/zus.
December was een bijzondere feestmaand.
Uiteraard de gebruikelijke festiviteiten én de verjaardag van
onze, inmiddels, 7-jarige …!
December is ook de maand waarin … is geboren. Zij komt,
na de verlofperiode van haar mama, twee dagen per week
bij ons in de opvang. Welkom kleine meid!!
Gezellig dat je onze groep komt versterken ☺

De Rode Flat.

We hebben heel wat trillingen gevoeld en
regelmatig flinke dreunen doorstaan tot… de
flat niets anders dan een grote berg puin was.
Maandag 7 januari a.s. wordt de vergruizer
verwacht en zal het puin gesorteerd en
vergruisd worden. Daarna wordt het afval apart
afgevoerd en de fijngemalen brokken beton
gaan als fundering onder de Tolweg.
Maandag 7 januari a.s. gaat ook de Tolweg dicht, zodat deze aangepakt kan worden. Het verkeer
raast er vaak met hoge snelheid overheen, dus moet er iets gebeuren. De oude weg gaat weg en er
komt een parkweg voor in de plaats met een 6 mtr brede groenstrook en smallere rijbanen. De
sluiting duurt tot ca. september. Want dan gaat de blauwe flat het slooptraject in.
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