
  Nieuwsbrief 
   De Wereldkinderen                                  

  peuteropvang / BSO 
               26 augustus / 20 september.

    

                        
Om te onthouden!

Schoolvakanties

     
Studiedag BSO 25 september 2019
Herfstvakantie 21 oktober 2019 27 oktober 2019
Studiedag BSO 28 oktober 2019
Vrij 20 december 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 05 januari 2020
Studiedag BSO 22 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 23 februari 2020
Goede vrijdag en 2e paasdag 10 april 2020 13 april 2020
Studiedag 17 april 2020
Meivakantie 27 april 2020 10 mei 2020
Studiedag BSO 20 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020
Studiedag BSO 22 juni 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 30 augustus 2020

Openingstijden Peutergroep de Wereldreizigers
Vanaf maandag 2 september starten wij met deze nieuwe uren.

Maandag   8.15 uur tot 12.15 uur 
Dinsdag     8.15 uur tot 12.15 uur
Woensdag 8.15 uur tot 12.30 uur
Donderdag 8.15 uur tot 12.15 uur. 

Tevens is er elke dag een verlenging mogelijk tot 14.30 uur.
Voor meer informatie over deze verlenging kunt u terecht bij één van onze PM-ers. 

Bewegingsles/Gym met groep 1 en 2
Vorig schooljaar hadden wij bewegingsles/Gym op maandag ochtend.
Dit schooljaar gaan wij op donderdag ochtend bewegingsles/ gym doen.
Wilt u ervoor zorgen dat er een tasje met gymkleding aanwezig is.
Kunt u geen schoentjes in de juiste maat vinden, dan zijn sloffen met antislip en lichte zool
ook prima. 



Minimale afname BSO. De Globetrotters.
De zomervakantie is weer bijna voorbij en dan komen onze Globetrotters weer
gezellig bij ons. Om wat leuks met hen in de middag te kunnen doen, en voor de 
rust in de roep, vinden wij het prettig als uw kind minimaal twee uur komt. 

Vriendjes mee naar de BSO.
Het kan voorkomen dat uw kind graag een vriendje mee wil nemen naar de BSO.
Dat kan als de groep niet meer dan zeven Globetrotters heeft.
Minimaal één week van tevoren kunt u dit doorgeven aan de PM-er van de BSO.
Zij kijkt dan of het mogelijk is.

Even voorstellen.
Hallo Allemaal,

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. 
Ik ben Romynique Overmars, 24 jaar en ik kom uit Olst. Vanaf augustus zal ik
 werkzaam zijn bij De Wereldkinderen.
Afgelopen jaar heb ik met Marieke, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Niv 4 
Kinderopvang met succes afgerond. 

Sinds 2018 ben ik werkzaam in de kinderopvang, voor die tijd ben ik werkzaam geweest 
als kapster. Kinderen was altijd al iets wat mij heeft getrokken. Vandaar dat ik ben gaan 
leren voor Pedagogisch medeweker.Komend schooljaar ga ik nog naast mijn werk bij De 
Wereldkinderen ook nog een studie volgen op de PABO in Zwolle. 

Wat ik zo leuk vind aan het werken met kinderen is, hoe ze zich gedurende de tijd 
ontwikkelen. Ik vind het leuk om kinderen hierin te ondersteunen en uit te dagen. Ik heb 
erg veel zin om bij de Wereldkinderen aan de slag te gaan.
Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen! 
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