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  peuteropvang / BSO 
               10 juli t/m 26 augustus 2019

    

                        
Om te onthouden!
22 t/m 26 juli Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
29 juli t/m 23 augustus Zomervakantie , gesloten.
26 t/m 29 augustus Zomervakantie , Peutergroep gesloten. Vakantie BSO open.
2 september start peutergroep en BSO

Nieuwe openingstijden Peutergroep.
Een tijdje geleden hebben alle peuterouders een enquête ingevuld. Hierop konden zij een 
keuze maken voor een andere openingstijd van de peutergroep.
Aan de hand van deze uitslag hebben wij nieuwe openingstijden vanaf september 2019.

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. 

Afscheid.
Zo aan het einde van een schooljaar ontkomen wij er ook niet aan.
Ook bij ons zijn er verschillende die afscheid gaan nemen.
Bij onze Wereldreizigers, peutergroep, gaan Aron en Jersey bij ons weg.
Zij worden allebei in de vakantie vier en gaan dan naar juf Christi in groep 1.
Bij onze Globbetrotters, BSO, gaan Lieke en Beau ons verlaten. 
Lieke gaat van school af. Zij gaat naar JenaXL in Zwolle. 
Beau gaat voorlopig uit school naar huis,hij gaat genieten van zijn broertje.
Meester Rick en juf Ciara gaan ook bij ons weg. Volgende week dinsdag is het hun
laatste dag van hun stage-periode. Na de zomervakantie gaan zij naar een nieuwe
stageplaats. 
Allemaal heel veel succes en plezier.
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Openingstijden VSO en BSO.
Openingstijden voor de VSO en BSO vanaf september.

VSO
Maandag   7.00 uur tot 8.30 uur
Dinsdag     7.00 uur tot 8.30 uur
Woensdag 7.00 uur tot 8.30 uur
Donderdag 7.00 uur tot 8.30 uur
Vrijdag       7.00 uur tot 8.30 uur
In overleg kan er ook VSO vanaf 6.30 uur.

BSO
Maandag    14.30 uur tot 18.00 uur
Dinsdag      14.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag  12.30 uur tot 18.00 uur
Donderdag  14.30 uur tot 18.00 uur
In overleg kan er ook BSO tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over de VSO en BSO kunt u terecht bij onze PM-ers.

Zomervakantie.
Onze Wereldreizigers, peutergroep, krijgen volgende week donderdag 18 juli 
zomervakantie. Maandag 2 september mogen zij weer bij ons komen spelen.

Een aantal van onze Globbetrotters, BSO, hebben ook vanaf volgende week
donderdag zomervakantie. Ook voor hen beginnen wij weer op 2 september.

Ook zijn er een aantal Vakantie-BSO Globbetrotters bij ons. 
Wat wij in de vakantie gaan doen is nog een verrassing. Wij hebben al verschillende
activiteiten bedacht. Halverwege volgende week krijgen jullie dit van ons te horen.
Wat jullie wel van ons mee mogen nemen is : zwemkleding. Als er mooi en warm weer is
zetten wij de sproeiers voor jullie aan.

Via deze weg wensen wij: Annemarie, Alicia, Elisabeth, Janneke en Marieke
iedereen een hele fijne zomervakantie.
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