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 augustus en september.
Peuteropvang de Vlinder,
Hallo allemaal,
Zo, daar zijn wij weer en wat gaat de tijd toch snel. Na de zomervakantie zijn wij gestart op onze
nieuwe locatie de ‘Pinksterbloem’. Voor sommige kinderen was het wel even wennen en de andere
kinderen hadden hier helemaal geen moeite mee. De eerste paar weken hadden wij het thema
‘Welkom op de groep’. Hoe heet iedereen? En in welke hoeken ligt het speelgoed? Gelukkig was
alles zo weer als vanouds.
Ook hebben wij nieuwe vriendjes/vriendinnetjes mogen ontmoeten; Dies Eggink, Senn Luby,
Nathanaël Beldman, Teun Voortman, Pepijn Voortman, Sanne Kreijkes, Suzah Slagman, Pim
Nieuwenhuis en Elise Jansen. Welkom!! Fijn dat jullie er zijn.
Momenteel zijn wij bezig met het thema ‘Wij bakken een taart’. Al heel veel kinderen hebben
spullen meegenomen van huis. De kinderen hebben allemaal al een hele mooie bakkersmuts
gemaakt. Misschien dat wij de komende weken nog mogen kijken in een bakkerij, maar dat is nog
niet helemaal zeker.
Babynieuws: Bij Samuel Baan is er een broertje geboren, van harte gefeliciteerd! En bij Jorn
Kwintenberg is er ook een broertje geboren, van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie Gods zegen
toe.
Belangrijke punten:
Het telefoonnummer van de Pinksterbloem: 0619674439
Hebben jullie de Kindertuin app al gedownload?
Groetjes,
Juf Gwen en juf Rachelle

BSO de Pinksterbloem,
Welkom
Na de vakantie zijn we gestart met onze nieuwe locatie de Pinksterbloem. De kinderen hebben de
eerste weken fijn kunnen spelen met het nieuwe speelgoed en hebben elkaar zo beter kunnen
leren kennen. Verder hebben we al vaak gespeeld in de speeltuin. Wat zijn we blij met onze nieuwe
locatie.
Vakantie
De vakantie is alweer een aantal weken voorbij, maar wat hebben we 6 leuke, gezellige en zonnige
weken gehad op de BSO. In de vakantie hebben we met thema landen gewerkt. Elke week kwam
er een ander land aan bod, met verschillende activiteiten.
In de vakantie hebben we super mooi weer gehad en daarom hebben we veel met water gespeeld.
Er werden veel watergevechten gehouden.
Verder zijn er in de vakantie ook nog enkele uitstapjes geweest. Zo zijn we een aantal keren met
de kinderen naar het speelbos geweest en naar de roofvogelshow in het park. We hebben veel
plezier gehad! Het was een leuke vakantie.
Kindertuin App
Voor de vakantie heeft de Kindertuin een nieuwe app gelanceerd. Deze app kunt u downloaden via
de Playstore of Applestore. Op deze app vindt u informatie, de nieuwsbrief, GGD rapporten, foto’s
van de groep en nog veel meer. Foto’s zijn te vinden in het album van de locatie. We proberen
wekelijkst nieuwe foto’s erbij op te zetten.
Nieuwe kinderen
Door de verschuivingen binnen de groepen zijn we eigenlijk allemaal nieuw voor elkaar. Toch zijn
er ook nieuwe kinderen op de BSO gekomen. Wij heten Floor ter Harmsel en Wessel Veneklaas
welkom op de groep. We hopen dat jullie een fijne tijd gaan krijgen bij ons op de BSO!

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.

