Openingstijden Het Madeliefje
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden het Krummelhûs
Di, Do, en vrijdag
Openingstijden Het Zonneroosje
Maandag t/m Vrijdag
Openingstijden De Wegwijzer
Ma, Di, Do en Vrijdag
Openingstijden De Stroekeld
Maandag en Vrijdag
Dinsdag en Donderdag
Openingstijden De Roerdomp
Ma, Di en Donderdag
Openingstijden De Pinksterbloem
Maandag t/m Vrijdag
Openingstijden De Passiebloem
Maandag, woensdag, vrijdag
Dinsdag en donderdag

7.30-18.00 uur
7.30-18.00 uur
7.30-18.00 uur
7.30-18.00 uur
12.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur
7.30-18.00 uur
7.30-8.30 uur en 12.00 - 18.00 uur
7.30-8.30 uur en 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
De Pinksterbloem
06-19674439
De Passiebloem
06-49291346
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

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!
BSO de Passiebloem,
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We blikken terug op de maanden augustus en september.
We zijn alweer een tijdje onderweg op BSO De Passiebloem en wat hebben we een plezier!
Buiten spelen en het vrij spelen vinden de kinderen vaak het leukst, maar af en toe een leuke
activiteit tussendoor word ook leuk aan meegedaan.
Afmelden van kinderen
Het komt nog vaak voor dat kinderen toch niet naar de BSO en/of VSO komen omdat dit niet nodig
is. Helemaal niet erg natuurlijk, maar we willen u vragen om uw kind wel echt af te melden!
Dit altijd naar Gerjanne Schaap (g.schaap@dekindertuin.nl) maar ook graag een cc naar onze
locatie, (depassiebloemrijssen@hotmail.com)
Hiep hiep hoera!
In augustus en september hadden we een boel jarigen.
Hieperdepiep hoera voor: Lexie, Noud, Douwe, Pien, Stacey, Luuk, Eline
Sommige verjaardagen hebben we ook op de BSO gevierd, het was een feest!

Kindertuin app
Wil je op de hoogte blijven van leuke foto’s betreft de BSO? Dan kan je de kindertuin app
downloaden. Dit kan gewoon via de appstore
Foto’s
We hebben nog niet heel veel foto’s gemaakt, maar hier een paar leuke!

Kindertuin Nieuws,
Per 4 september 2017 zijn er twee nieuwe locaties geopend van de Kindertuin. Zo hebben we de
locatie de Pinksterbloem en de locatie de Passiebloem geopend. De Pinksterbloem bevindt zich aan
het Brandlicht 1, naast de Julianaschool, en biedt peuteropvang en BSO voor de jongste kinderen
(4-6 jaar). De Passiebloem bevindt zich aan M. van Broekhuizenstraat 4, in de Beatrixschool, en
biedt alleen BSO voor alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Inmiddels zijn we al enkele weken
gestart en raken de groepen steeds meer vol. We zijn heel dankbaar en blij met deze nieuwe
locaties. Ook werken we per 1 oktober op het kinderdagverblijf en de peuteropvang met het
digitale kindvolgsysteem van PRAVOO. Er wordt voortdurend bijgehouden hoe de ontwikkeling van
het kind verloopt, door middel van een digitale observatielijst. Op deze manier blijven we het kind
goed volgen en kunnen we de benodigde ondersteuning bieden, wanneer dat nodig is.

