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AGENDA 
 
Deze info is bij de ouders bekend. 

Wat is er gebeurd en gedaan? 
We hebben kennis gemaakt: Welkom kleine meid! Leuk dat 
je erbij gekomen bent! De grootste knul komt alleen nog 
indien nodig in de NSO, want hij mist zijn vrienden en 
leeftijdsgenootjes in De Paddenstoel. Eén van de meiden 
komt voortaan hele dinsdagen. En verder is er weinig 
veranderd wat de bezetting betreft. 
In augustus komt een 3-jarige kanjer onze groep tijdelijk 
versterken, want in november wordt hij 4 jaar en gaat hij naar 
school en voor noodopvang heb ik vaak wel een plekje. 
We hebben van het ochtendje sneeuw genoten met slee, 
sneeuwballen gooien en voelen… brrr dat was koud! 
 
Binnenkort krijgen we vast weer wat warmer lente-weer en 
kunnen we knopjes en blaadjes aan bomen, bloemen en 
struiken bekijken. Er komen nu al blaadjes uit de grond! 
En ik? Ik start binnenkort met de training Baby In-zicht. Ben 
benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Zin in! 

De “Rode Flat” wordt “Zaligheid” 

  
 
 

Jaarlijkse Speeltuinochtend 
Hierover zijn de bij mij aangesloten vraagouders 
geïnformeerd en zij hebben zich al aangemeld of kunnen 
zich nog aanmelden voor deze speeltuinochtend. 
Het is een gezellig samenzijn, zo één keer per jaar op 
ieders vrije dag ☺ 

Kiki-thema’s. 
We hadden Kiki en de Zwaailichten. 
Komende thema’s zijn: gezond eten en 
drinken (mrt) en het verkeer (apr.). 
Ook hier passen we weer een mouw aan ☺ 

Zo, sloop- en vergruisklus zijn gedaan.  
Nu zijn ze met de Tolweg bezig en zal in 
een later stadium deze berg (links) als 
fundering onder de weg verdwijnen. 
Voorlopig verandert hier niets en pak ik 
het verslag van de “Rode Flat” weer op 
wanneer er gebouwd gaat worden. 

Opvangtarieven.  
Op mijn website staan de actuele 
opvangtarieven, openingstijden, 
gevolgde bijscholing en andere 
nuttige informatie. 
Wanneer je meer wilt weten over de 
mogelijkheden, neem dan contact 
met mij op. 
Mijn contactgegevens staan op de 
website en hierboven vermeld. 
Op dit moment heb ik geen vrije 
plaatsen, later misschien wel… 

Hieperdepiep Hoera!  
… (2), … (6), …, 
Van Harte Gefeliciteerd met je 
verjaardag!!  

“We hebben gespeeld” staat er vaak in de dagboekjes. Ja, 
dat is nu eenmaal dé manier om de wereld om je heen te 
verwerken en te leren begrijpen. Hiermee worden o.a. de 
sociale vaardigheden geoefend en dat is hard werken en 
gaat niet altijd even makkelijk. Samen komen we er wel ☺ 

 


