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 hou van mij. God houd 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.
Welkom
Ook de afgelopen maanden mochten we bij zowel de vso als de bso weer een aantal nieuwe
kinderen verwelkomen. We willen jullie hartelijk welkom heten! We hopen dat jullie het naar jullie
zin hebben in ons midden
Wie werkt er wanneer?
Omdat er de laatste weken nogal wat veranderd is bij de BSO zetten wij voor u even op een rijtje
wie er wanneer werkt.
Maandag:
Maureen de Wilde vanaf 12:00
Marjolein Smit vanaf 13:45
Marleen Ligtenberg vanaf 15:00
Dinsdag:
Maureen de Wilde vanaf 12:00
Marjolein Smit vanaf 15:00
Anneleen Geerling vanaf 15:00
Myriam Burink vanaf 15:00
Woensdag:
Eline Maassen van den Brink vanaf 12:15
Donderdag:
Maureen de Wilde vanaf 14:00
Marjolein Smit vanaf 14:30
Anneleen Geerling vanaf 15:00
Myriam Burink vanaf 15:00
Vrijdag:
Gwen Asbroek vanaf 11:30
Nienke de Groot vanaf 12:00
Meerdere ouders vroegen zich af hoe ze ons konden bereiken. Wij hebben een vast
telefoonnummer: 0548-636009. Wij zijn via dit nummer, tijdens werktijden, bereikbaar.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Myriam Burink en ben 24 jaar oud en woon sinds vorig
jaar in Rijssen. Voor ik het team van de Kindertuin kwam versterken,
heb ik ruim 5 jaar gewerkt bij 2 kinderopvangorganisaties in het
westen van het land. Daar heb ik onder andere KDV, BSO en
peuteropvang gedaan. Ik heb dit met erg veel plezier gedaan. Nadat ik
getrouwd ben met mijn man Ruben, zijn we verhuisd naar Rijssen. Na
ruim een half jaar ben ik erg blij weer terug te zijn tussen de kinderen
en ga ik met veel plezier weer aan het werk. Op dinsdag en donderdag
kom ik het team bij de BSO de Stroekeld versterken. Verder vindt u
mij op de peuteropvang ’t Madeliefje, woensdag en vrijdag bij de
peuteropvang het Zonneroosje.
Heeft u mij nog niet gezien of heeft u vragen, kom gerust langs of
kennis maken!
Groeten, Myriam
Woensdagmiddag
Op de woensdagmiddag is er altijd een klein groepje kinderen op de BSO. De afgelopen weken
hebben ze genoten van het lekkere weer. Zo zijn we naar de roofvogelshow geweest in het park.
Zijn ze geschminkt en genoten ze van een lekker ijsje.

Lente!
De afgelopen weken was het weer prachtig weer buiten. Daar hebben wij op de BSO erg van
genoten. We zijn lekker veel naar buiten geweest. We hebben pijltjestochten door de wijk gedaan,
we zijn naar het sportveld naast de sporthal geweest en we hebben lekker in de speeltuin en op
het schoolplein gespeeld.
In de week voor hemelvaart was het zelfs zo lekker weer dat we al een beetje met water konden
spelen. Dat vond iedereen heel erg leuk.
Met dit mooie weer heeft iedere groep ook een keer van een lekker ijsje kunnen genieten. Dat was
een lekkere verkoeling op zulke warme dagen!

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

