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Om te onthouden!
Schoolvakanties
Studiedag BSO
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Studiedag
Meivakantie
Studiedag BSO
Hemelvaart
Studiedag BSO
Zomervakantie

22 januari 2020
17 februari 2020
10 april 2020
17 april 2020
27 april 2020
20 mei 2020
21 mei 2020
22 juni 2020
20 juli 2020

23 februari 2020
13 april 2020
10 mei 2020
22 mei 2020
30 augustus 2020

Studiedag en vakanties, eventueel opvang nodig ruim van te voren aanvragen.
Zomervakantie zijn we 2 weken gesloten t.w. week 32 en 33.
Welkom en afscheid kinderen.
Voor de kerstvakantie hebben we bij de peutergroep afscheid genomen van
Devayro en Timo. In januari hebben we afscheid genomen van Thalia en James, we
wensen onze peuters heel veel plezier in groep 1.
Vanaf januari heten we bij BSO De Globetrotters welkom, Elsa, Suus, Collin en Thalia,
vanaf februari James en Thijs G.
We hopen dat deze kinderen het erg naar hun zin zullen hebben, en wensen ze heel veel
plezier.

Openingstijden De Wereldkinderen en bereikbaarheid.
Het valt ons op dat er wat onduidelijkheid is over de openingstijden van
De Wereldkinderen. Graag verwijzen u naar onze website: www.dewereldkinderen.nl
ook kan er een bericht via de whatsapp gestuurd worden naar nr. 0647611512.
De eerstvolgende werkdag/ of zo snel mogelijk geantwoord. Let op: vrijdags zijn we
gesloten.

Dalton met de Wereldweide.
Wij zijn ons aan het specialiseren voor de doorgaande leerlijn van Dalton.
Hier zijn er al een aantal vergaderingen geweest met de medewerkers van de
Wereldweide. In ons lokaal kunt u zien wat de Daltonpijlers zijn. We hebben
zelfstandigheid en samenwerking behandeld. Nu zijn we bezig met verantwoordelijkheid.
.

Minder aanwezigheid Juf Marieke.
Volgens de huisarts heeft juf Marieke een burnout, ze moet er even de rem op zetten.
Dit is helaas niet van enkele weken, maar eigenlijk al vanaf het hele jaar.
Hierdoor neemt juf Romynique wat taken van haar over. Zijn er belangrijke vragen m.b.t.
uw kind, kunt u ook bij juf Elisabeth terecht.
Wij wensen juf Marieke heel veel beterschap en hopen dat ze snel weer volledig op de
groep komt.

