NIEUW'Z!
Hallo ouders!
Er is weer het een en ander te vertellen. Dus is het weer tijd voor een nieuw'zbrief.
Uitbreiding
We zijn druk aan het klussen om de nieuwe locatie op tijd te kunnen openen. Er is een
nieuwe vloer gelegd, er komt dubbel glas en alles krijgt een fris nieuw kleurtje. Ook zijn we
al speelgoed aan het inslaan en hebben we al een flinke boodschappenlijst voor de Ikea.
Op 1 april gaan we starten met de tweede groep en we hebben al een leuk clubje kinderen
voor de tweede groep.
Gegevens locaties
Met het starten van de nieuwe groep veranderen er ook een aantal dingen.
Hieronder zetten we deze even voor je op een rijtje;
Groep 1
Groep 1 is locatie Spuistraat. Deze groep gaat de paarse groep heten.
Vanaf 18 maart heeft deze groep een nieuw telefoonnummer, namelijk 06-38309355.
Dit telefoonnummer is voor de ouders van kinderen op de paarse groep, voor het
doorgeven van roosters, afmeldingen en het doorgeven van activiteiten en uitjes.
Kinderen op de paarse groep worden opgehaald met de paarse bakfiets, of de juf met de
paarse button.
Groep 2
Groep 2 is locatie Coosje Buskenstraat. Deze groep gaat de groene groep heten.
Vanaf 18 maart heeft deze groep een nieuw telefoonnummer, namelijk 06-38309352.
Dit telefoonnummer is voor de ouders van kinderen op de groene groep, voor het
doorgeven van roosters, afmeldingen en het doorgeven van activiteiten en uitjes.
Kinderen op de groene groep worden opgehaald met de groene bakfiets, of de juf met de
groene button.
Voor vragen over facturatie, contracten en wijzigingen in het rooster kun je vanaf 18 maart
het telefoonnummer 06-41624519 gebruiken. Dit is vanaf dan het nummer van de
administratie.
Alle telefoons zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00.

Openbare ouderwerkgroep vergadering
Op 13 juni aanstaande is er een openbare ouderwerkgroep vergadering. Deze zal in het
teken staan van kinder EHBO. Alle ouders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze
vergadering.
Om een beetje een beeld te krijgen van hoeveel mensen er komen, vinden we het fijn als
je laat weten dat je komt die avond.
Datum:13 juni 2019
Tijd: 19.30
Wedstrijd
Voor de opening van de nieuwe bso hebben wij voor alle bso
kinderen een leuke wedstrijd bedacht.
Alle kinderen krijgen een kleurplaat van een taart.
Ze mogen zelf een mooie taart ontwerpen en deze weer inleveren
op de bso.
Een onafhankelijke jury, Chantal Stoffels van Zoet Goed Taarten,
zal alle taarten beoordelen en de mooiste taart wordt door haar echt
gemaakt voor de officiële opening van de groene groep.
De winnaar krijgt uiteraard ook een mini versie van zijn/haar eigen ontworpen taart
Opening groene groep
Op 20 april om 13.00 uur is de officiële opening van de groene groep. Alle kinderen krijgen
hiervoor nog een uitnodiging, maar noteer deze datum vast in de agenda!
Dat was het weer voor nu!
Lieve groetjes,
Silvya en Tanja
Lieneke, Charlotte, Francina en Sofia

