
  Nieuwsbrief 
   De Wereldkinderen                                  

  peuteropvang / BSO 
               28 oktober / 28 november

    

                        
Om te onthouden!

Schoolvakanties

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

Nieuw rekeningnummer.
Zoals u onderaan uw factuur heeft kunnen, hebben wij sinds kort een nieuw 
rekeningnummer. Deze kunt u gaan gebruiken. De oude is vervallen.

Welkom juf Joyce.
Mijn naam is Joyce van Honschoten – de Graaf. Ik ben getrouwd met Jack , moeder van 
JJ (groep 6) en Jersey (groep 1).
Sinds 2,5 jaar ben ik werkzaam als klantenservice medewerker voor Telfort/KPN. Dit werk 
biedt  mij geen uitdaging meer. Aangezien ik van mening ben dat werken plezierig moet 
zijn, ben ik mijzelf dan ook al een tijd aan het afvragen  wat ik dan wil.

Omgaan met kinderen is iets wat ik altijd als een uitdaging heb gezien. Elke dag met 
kinderen is ook nog eens anders dus de uitdaging blijft. Ik heb dan ook besloten de 2 
jarige  opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 te gaan volgen en 
ben gestart op 1 oktober aan het Deltion college te Zwolle.  Ik heb de kans gekregen om 
bij De Wereldkinderen als stagiaire te komen werken , ben haar hier erg dankbaar voor. U 
zult mij voornamelijk tegenkomen op de maandag, woensdag en de donderdag.

Ik hoop van mijn collega’s en de kinderen veel te leren en mijn studie in 2021 met goed 
resultaat af te ronden om zo door te kunnen gaan met niveau 4.

U merkt het denk ik wel, ik heb er zin in!
Met vriendelijke groet,
                                                                        
Joyce



Juf Alicia heel veel succes.
Hallo allemaal,

Het afgelopen jaar hebben jullie mij al weinig op de groep gezien omdat ik stage aan het 
lopen was in het Isala ziekenhuis. Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding en
begin ik aan mijn afstuderen. Om mij hier volledig op te kunnen focussen heb ik er voor 
gekozen om na twee jaar afscheid te nemen van De Wereldkinderen. Ik heb met veel 
plezier op de groep gestaan en gelachen met elke peuter! 

Wegens mijn ongunstige schoolrooster met lessen in de ochtenden, weet ik niet of het mij 
lukt afscheid te nemen van jullie en de peuters. Ik probeer het om een moment te vinden 
waarop ik langs kan komen, maar ik wil jullie via deze weg in ieder geval alvast bedanken 
voor de leuke en gezellige tijd!

Een dikke knuffel voor de peuters!

Groetjes Alicia

Juf Alicia komt woensdag 30 november nog even bij de peutergroep langs.
Zij komt aan het begin van de ochtend, samen met de peuters zetten wij haar
in zonnetje. Juf Alicia alvast bedankt voor de leuke tijd.

VakantieBSO kerstvakantie.
Tijdens de kerstvakantie zijn wij geopend op 
maandag 23 december tot 18.00 uur.
Dinsdag 24 december tot 16.30 uur.
De andere dagen zijn wij gesloten om Kerst en oud/nieuw te vieren met onze gezinnen. 

Schoolfotograaf peutergroep.
Vanwege omstandigheden gaat de schoolfotograaf op woensdag 6 november 
niet door. Wij zijn aan het kijken voor een nieuwe datum. Onze voorkeur gaat uit 
voor begin december en eventueel een donderdagochtend.
Wij houden u op de hoogte.
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