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!
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blij bent;
baalt
droevig bent;
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!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de nieuwsbrief van de maand september.
We blikken terug op de maanden juli, augustus en september.
BSO de Roerdomp
Welkom
De afgelopen weken zijn er heel veel nieuwe gezichten bij BSO de Roerdomp. Via deze weg willen
we alle nieuwe kinderen van harte welkom heten. We vinden het erg gezellig dat jullie bij ons op
de BSO komen spelen. We hopen op een leuke tijd met elkaar.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Maureen de Wilde. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Rijssen. De
afgelopen weken heeft u mij al kunnen zien bij BSO de Roerdomp (of u kent mij
van andere locaties van de Kindertuin). Sinds het nieuwe schooljaar vervang in
Gwen Asbroek en ben ik aan het werk op de locatie. Dit doe ik met heel veel
plezier. Ik vind het ook erg leuk dat ik al zo goed ben ontvangen door u en door
de kinderen. U kunt mij op de maandag en dinsdagochtend bij de VSO vinden. Op
de maandag, dinsdag en donderdagmiddag werk ik bij de BSO naast Eline.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!
Graag tot ziens.
De afgelopen weken
De afgelopen weken was het vaak nog lekker weer. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt.
We hebben vooral lekker veel buiten gespeeld. Voetballen vinden de meesten erg leuk en het
parcours en memo vallen ook goed in de smaak. Vooral de nieuwe kinderen die van locatie de
Stroekeld komen hebben genoten van alle nieuwe dingen op het plein!
Ook het binnen spelen en knutselen vonden de kinderen erg leuk. Zo hebben ze mooie kleurplaten
gemaakt en hebben ze geverfd. Eline had strijkkralen gekocht en dit is ook favoriet.
We hebben ook nog lekker appelflappen gebakken. De kinderen wisten al goed wat we daarvoor
nodig hadden en hoe het gemaakt moest worden. De appels werden in kleine stukjes gesneden en
in een bak gedaan. Daarna kaneel en wat suiker er over heen en dan goed roeren. Toen een paar
appelstukjes op het bladerdeeg, randjes dicht maken en in de oven. Wat waren ze lekker!

Hieronder wat foto’s van de leuke middagen. Meer foto’s kunt u vinden op de Kindertuin app. De
app kunt u downloaden in de app of Play store. Leuk om daar af en toe eens op te kijken!

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.

