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Om te onthouden!

Schoolvakanties

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

Welkom juf Jocelynn
Beste ouders, 

Mijn naam is Jocelynn Deen en ik ga stage lopen bij jullie kinderen! 
Ik dacht het leuk lijkt  om mezelf even voor te stellen. Zo weten jullie wie er met je kind 
werkt. Ik ben dus Jocelynn Deen ik ben 16 jaar. 
Op dit moment volg ik de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerkster niveau 4 
op Deltion. Dit is een opleiding die 3 jaar duurt. Ik zit nu in mijn eerste jaar. Ik ga stage 
lopen bij de peuterspeelzaal en de B.S.O. 
Ik ben hier te vinden op donderdag vanaf 14 november tot 2 juli. Ik heb voor deze 
stageplek gekozen omdat ik al een keer eerder heb stage gelopen, toen vond ik het 
hartstikke gezellig. Marieke heeft toen ook aangegeven dat als ik gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker ging doen, dat ik wel bij haar kon stage lopen. Omdat ik het zo 
leuk vond ga ik gezellig nog een keertje hier stage lopen. 

Als er nog vragen zijn kun je dat altijd vragen. Ik heb er ontzettend zin in! 

Met vriendelijke groet, 

Jocelynn Deen
                             



Een klein feestje.
Afgelopen donderdag 28 november hebben wij ,tijdens onze peutergroep,
een klein feestje gevierd. 
De reden voor dit feestje is dat ons GGD onderzoek van 2018 mbt de peutergroep,
succesvol is afgesloten. Voor ons een reden om een feestje te vieren.

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. 
Heeft u op 1 van deze dagen opvang nodig, wilt u dit dan voor donderdag 12 december,
aan ons doorgeven.
U kunt een hele dag afnemen, een ochtendblok tussen 7.30/8.30 uur tot 12.30 uur of een 
middagblok van 12.30 uur tot minimaal 15.30 uur of einde dag. 

Schoolfotograaf peutergroep.
Donderdagochtend 12 december komt de fotograaf bij onze peutergroep.
Fotaco gaat portret foto’s van de peuters maken, foto’s met broertjes en of zusjes,
en een groepsfoto.
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