Openingstijden Het Madeliefje
Maandag t/m vrijdag
7.30-18.00 uur
Openingstijden het Krummelhûs
Di, Do, en vrijdag
7.30-18.00 uur
Openingstijden Het Zonneroosje
Maandag t/m Vrijdag
7.30-18.00 uur
Openingstijden De Wegwijzer
Ma, Di, Do en Vrijdag
7.30-18.00 uur
Openingstijden De Stroekeld
Maandag en Vrijdag
12.00-18.00 uur
Dinsdag en Donderdag
15.00-18.00 uur
Openingstijden De Roerdomp
Ma, Di en Donderdag
15.00-18.00 uur
Belangrijke Telefoonnummers:
Het Krummelhûs
0548-521342
Het Madeliefje
0548-763840
Het Zonneroosje
0548-747002
06-13418266
De Stroekeld
0548-636000
06-34614651
De Wegwijzer
06-31390597
BSO de Roerdomp (bereikbaar vanaf 15.00 uur)
0548- 636008
Directeur Gerjanne Schaap,
Centraal nummer tel.0548-763840; g.schaap@dekindertuin.nl
De directeur is op kantoor en op het centrale nummer te bereiken op: maandag t/m
donderdag.
Bij afwezigheid van de directeur (ziekte/vakantie), is Joanne Hullen haar vervanger. Zij
is te bereiken op 06-51807632.
Email oudercommissie: oc@dekindertuin.nl
Kijkt u ook eens op onze website: www.dekindertuin.nl
Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan me paardenstaart, ik ben niks waard!
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer echt nooit!
Me moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech, ik ga maar weg!
Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!
Me bloes zit onder de spaghettiemix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas me een chaggerijn, ik mag er zijn!
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij, God houdt van mij. God houdt van mij!
Ik weet, dat de vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Dit is de nieuwsbrief van de maand mei 2017.
We blikken terug op de maanden maart, april en mei.
BSO de Roerdomp,
We hebben weer hele gezellige weken gehad.
Vanwege het mooie weer de afgelopen tijd spelen we veel buiten. Voetballen, voetje van de vloer
op het parcours en verstoppertje. Wat erg leuk is is dat de kinderen met andere leeftijdsgenootjes
op het plein af kunnen spreken. Dit gaat ook erg goed.
Bij dat lekkere weer hoort natuurlijk ook een ijsje! We hebben alweer een aantal keer een ijsje
gegeten met de kinderen.
Een aantal weken terug hebben we lekker koekjes gebakken met de kinderen. Dit was een groot
succes. De ruimte, de kinderen en de juffen zaten onder het bakmeel. 😊
Een aantal kinderen vinden het vooral leuk om lekker te knutselen, dus er wordt veel geknutseld
op de groepen. Ook doen we veel spelletjes met de kinderen. Vaak hebben we dan opwekking aan
en zingen we met z’n allen mee. Dit is altijd erg gezellig.
Kortom; we hebben weer hele gezellige weken gehad bij de BSO!
Welkom op de BSO
We hebben Benthe ter Steege mogen verwelkomen bij ons op de BSO. Leuk dat je er bij bent
Benthe! We hopen dat een leuke en gezellige tijd mag hebben bij ons op de BSO.

Kindertuin app
Sinds kort heeft de Kindertuin een nieuwe app. Deze app kunt u downloaden in de Play store/app
store. Via deze app kunt u de nieuwsbrieven in de gaten houden, kunt u (nog meer) leuke foto’s
bekijken van uw kind(eren) en alle andere nieuwtjes en informatie vinden. Een leuke app om te
downloaden dus!
Kindertuin Nieuws,

