
 
Nieuwsbrief 

 Beste ouders/verzorgers,

Sinterklaasfeest
De kinderen hebben op maandag 21 en dinsdag 22 november hun zelfgemaakte
schoen gezet. Hopelijk ligt er donderdag 24 november of vrijdag 25 november iets
in de schoen.

Tijdens het Sinterklaasfeest op donderdag 1 december en op vrijdag 2 december
zullen de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen er een mooi feest
van maken  (Sinterklaas en de pieten komen ons niet bezoeken). We houden het
Sinterklaasfeest klein, omdat het voor veel kinderen al een spannende en
onrustige tijd is. De gezelligheid staat bij ons voorop in deze periode.

Op maandag 28 november en dinsdag 29 november sluiten wij het thema: Eet
smakelijk af. We gaan samen met de kinderen op de groepen wentelteefjes
bakken. De ingrediënten welke wij daarvoor gebruiken zijn: ei, melk, kaneel en
brood. Heeft uw kind een voedselallergie, meldt u dit dan bij de pedagogisch
medewerker op de groep. 



Kerstontbijt-/lunch voor de kinderen
De lokalen zullen weer sfeervol gedecoreerd zijn en de kinderen mogen in
kerstoutfit aanschuiven! 

Onder Moeders Paraplu
groep groen (ma-middag/do-ochtend), ontbijt op donderdagochtend 22 december
groep blauw (ma-ochtend/do-middag), lunch op donderdagmiddag 22 december
groep roze (di-ochtend/vr-ochtend), ontbijt op vrijdagochtend 23 december

Regenboog
groep rood (ma-ochtend/do-ochtend), ontbijt op donderdagochtend 22 december
groep oranje (di-ochtend/vr-ochtend), ontbijt op vrijdagochtend 23 december

3+ Groep kerststukjes maken
De ouders/verzorgers van de 3+ groepen worden uitgenodigd om
samen met hun kind op woensdagochtend 21 december een
kerststukje te komen maken. U bent deze ochtend van harte welkom
vanaf 8.30 uur. Wij zorgen voor een kerstbakje gevuld met oase. Wilt
u aan uw kind meegeven: groene takken en kerstversiersels (graag
voorzien van naam)?



Noteert u vast in uw agenda:
Op woensdag 25 januari 2023 van 20.00 uur
tot circa 21.00 uur organiseren wij weer een
informatieavond.

De gastspreker op deze avond zal zijn:
Dieuwertje Stompedissel zij is preventief
logopedist.

- Nadere informatie volgt -

Cluster foto app
De foto's die tijdens de speelochtend/middag bij ons op de voorschool worden
gemaakt, kunt u per groep terugkijken in de Cluster app (deze Cluster app dient u
eerst zelf te downloaden). Foto's van uw kind worden alleen geplaatst na uw
toestemming op het intakeformulier. Deze app is alleen toegankelijk voor ouders
van de groep waar uw kind geplaatst is. Heeft u nog geen uitnodiging hiervoor
ontvangen? Laat u het even weten aan de pedagogisch medewerker op de groep.

 
 
 

Cluster foto app

Verschoonmoment 
De kinderen met een luier aan verschonen we alleen als de luier vol is of als u zelf
aangeeft dat u het nodig acht. Reserve kleding voor eventuele "ongelukjes" is bij
ons aanwezig. U kunt ook zelf reserve kleding in de tas van uw kind meegeven.

Gezondtraktatie beleid
Wij willen u vragen een gezonde en verantwoorde traktatie te verzorgen. Leuke en
verantwoorde traktatie ideeën, die minder dan 75 kilocalorieën bevatten óf geheel
uit groente en fruit bestaan, zijn te vinden op de traktatiewaaier van de gemeente
Amsterdam.
Wij zijn ons ervan bewust dat het soms voorkomt dat een traktatie niet
verantwoord is en zullen de traktatie dan aan uw kind mee naar huis geven.



SCHOOLVAKANTIES
2022 -2023

         
KERSTVAKANTIE             maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari     

VOORJAARSVAKANTIE    maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

PASEN                            vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april           

MEIVAKANTIE                maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei          

HEMELVAART                 donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei       

PINKSTEREN                  maandag 29 mei       

ZOMERVAKANTIE           vrijdag 21 juli  t/m vrijdag 1 september    


