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Speciale editie.
Burenpost.
Twee weken geleden hebben onze kinderen van de noodopvang allemaal een mooie
kleurplaat of tekening voor onze overburen gemaakt.
Deze hebben wij bij hen bezorgd. Onze buren waren allemaal erg blij met dit gebaar.

Heel gewoon Handen schoon.
Deze week gaan wij werken met de slogan “heel gewoon , handen schoon”.
Met de kinderen wordt er gesproken over waarom het nu zo belangrijk is om handen te wassen.
En op welke momenten dit gedaan moet worden.
Om het effect te laten zien van handen wassen hebben wij een proefje gedaan
met water en peper, en daarna met zeep. Wat gebeurd er dan?
Ook hangen er bij de toiletten , keukens en buitendeur het log van “handen schoon”
Op deze manier blijven wij allemaal eraan herinnerd worden om onze handen schoon te houden.

Rekeningen vanaf Maart 2020.
U heeft misschien de rekening van ons al gezien en gemerkt dat deze anders is dan u normaal van
ons gewend bent. De rekening heeft een gedeelte van normaal afgenomen uren en een gedeelte
van gemiddelde af te nemen uren.
U heeft over de gemiddelde af te nemen uren een paar weken geleden een mail van ons hierover
gehad. Wij hopen op uw begrip. Heeft u een vraag hierover neem dan even
contact met ons op.
Dit kan via : info@dewereldkinderen.nl tnv Iwan Boin

Brengen en halen.
In deze periode is ons breng en haalbeleid veranderd.
Brengen:
Peuters, groep 1 en 2 hier mag 1 ouder van mee naar binnen.
Vanaf groep 3 wordt er afscheid genomen bij de deur.
Halen:
Peuters , groep 1 en 2 hier mag 1 ouder naar binnen om op te halen.
Vanaf groep 3 worden de kinderen door een pm-er naar de deur gebracht.

Koningsspelen thuis.
Vanuit de Koningsspelen organisatie hebben zij spelletjes bedacht die thuis
gedaan kunnen worden. Hierbij een kleine impressie van de Koningsspelen thuis.

Blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar snel weer.

