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Om te onthouden!

18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
20 maart De Wereldweide studiedag, peutergroep open / studiedag BSO open.
19 april Goede Vrijdag , gesloten.
22 april Tweede paasdag , gesloten.
23 t/m 26 april Meivakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
29 april t/m 3 mei Meivakantie , gesloten.
30 mei Hemelvaartsdag , gesloten.
10 juni Tweede pinksterdag , gesloten.
1 juli De Wereldweide studiedag , gesloten.
22 t/m 26 juli Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
29 juli t/m 16 augustus Zomervakantie , gesloten.
19 t/m 29 augustus Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.

Thema’s Peutergroep.

Samen met De Wereldweide zijn wij dit schooljaar gestart met dezelfde thema’s op de 
groepen. De Wereldweide voert deze thema’s in het Engels. Bij ons hebben wij naast het 
Engelse thema een passend Nederlandstalig thema.
OP het moment heeft de peutergroep als thema “ziek , beter , my body”.
Dit thema gaat over ziek zijn , maar vooral beter worden. My body gaat over het lichaam. 

             

Als onze BSO- kinderen het willen , kunnen zij ook met dat thema bezig.

Ons volgende thema is : Familie / Family / Royal Family. Deze begint op 11 maart a.s.
Heeft u familie foto’s die wij tijdens dit mogen ophangen, zadat wij er met de kinderen 
over kunnen praten enzovoort.



Buitenspelen ook in de winter.

Wij zijn niet alleen met mooi weer buiten met de kinderen. Ook gaan wij met sneeuw, 
vrieskou , harde wind en regen naar buiten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind de juiste 
buitenkleding mee heeft?
Draagt uw kind laarzen, dan is het prettig voor uw kind om sloffen of zoiets mee te geven.

 

Stagiaires, opleidingen.

– Rick loopt bij ons stage vanuit Menso Alting. Hij doet de opleiding 
pedagogisch medewerker niveau 3. Hij is bij ons op maandagochtend / middag , 
dinsdagochtend. Rick zijn stage duurt tot de zomervakantie.
– Ciara loopt bij ons stage vanuit de Landstede. Zij doet de opleiding
pedagogisch medewerker niveau 4. Zij is bij ons op maandagochtend, dinsdagochtend /
dinsdagmiddag. Ciara haar stagwe duurt tot de zomervakantie.
– Alicia is vanaf februari nog maar 1 keer in de maand bij ons. Zij gaat vanwege haar 
studie stage lopen bij de ISALA.
– Marieke is in september begonnen met een 1 jarig traject voor
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Dit is een 3 jarige opleiding die zij in 1
jaar aan het doen is. Annemarie is tijdens Marieke haar opleiding ons team komen 
versterken.

Mentorschap.

Vanuit Rijksoverheid willen zij dat alle kinderopvangen mentoren gaan aanstellen voor de 
kinderen. Een mentor is er voor de ouder , maar ook voor het kind. Dit houdt in dat de 
mentor een vertrouwenspersoon is voor het kind , maar ook voor u als ouder. 

Volgende nieuwsbrief : week 19.


