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 Kraaiennest
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:
KDV en BSO Het Krummelhus
0548-521342
Het Madeliefje
0548-763840
BSO Het Kraaiennest
06-13418266
De Stroekeld
0548-636000
06-34614651
KDV en BSO 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

Er is een kindeke geboren op aard
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had er geen huis
had er geen huis
droeg al zijn kruis
droeg al zijn kruis

Er is een kindeke geboren in ’t strooi
Er is een kindeke geboren in ’t strooi
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
’t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Beste ouders,
Dit is de nieuwsbrief van december 2016.
Wij blikken terug op de maanden november en december .
Wij willen jullie bedanken voor jullie vertrouwen in ons het afgelopen jaar en wensen jullie allen
gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2017!
Welkom
De afgelopen weken zijn er weer een heel aantal nieuwe kinderen bij de BSO gekomen. We willen
jullie allemaal hartelijk welkom heten en we hopen dat jullie het naar je zin zullen hebben bij de
BSO.
Sinterklaas
De drukke weken van sinterklaas zijn weer voorbij. Wat hebben we een leuke tijd gehad toen de
Sint in Nederland was. We zijn druk bezig geweest met knutselen, pepernoten bakken,
speculaasjes versieren, sinterklaasliedjes zingen en we hebben heel veel kleurplaten gemaakt van
en voor de Sint. De Sint heeft de BSO dit jaar niet overgeslagen. We hebben allemaal een mooi
cadeau mogen krijgen van de Sint. Samen hebben we de cadeaus uitgepakt.

Kerst
Nu is het tijd om Kerst met elkaar te vieren. We denken bij het vieren van kerst aan de geboorte
van de Heere Jezus. We zingen en luisteren liedjes van kerst. Ook zijn we druk aan het knutselen
en kleuren. We zijn ook al bezig geweest om het BSO lokaal gezellig aan te kleden. Nu het zo snel
donker is ziet dit er heel leuk en gezellig uit! Vanaf hier willen wij jullie allemaal alvast fijne
kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen!

