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NIEUWSBRIEF
Groene kinderopvang gun je ieder kind!

Wij feliciteren

Welkom

Luc, Myrthe en Sieb met de geboorte van Jidde!
Rik en Iris met de geboorte van Saar!
Chiel en Kim met de geboorte van Fiep!
Jan en Sonja met de geboorte van Evi!

Jula, June en Veerle
bij de Kakels!
Duuk bij de Loeiers!
Lisse bij de Snuffies!

Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en
plezier toe samen!

Vera in ons team!
Wij wensen jullie veel
speelplezier!

Terugblik op een
geslaagd
zomerfeest!
Dank jullie wel!
Welkom Vera in ons team!
Vanaf oktober komt Vera ons team versterken
op 't Belhameltje, met name op peutergroep
de Knorries!
Vera studeert daarnaast aan de BBL opleiding
voor gespecialiseerd pedagogisch
medewerker niveau 4.

We wensen Vera een leerzame tijd
en veel succes!

Mentorschappen
en teams

Hieperdepiep hoera een feestje

Door het vertrek van Justine en Daniëlle
zijn er in de basisroosters van de
medewerkers enkele kleine wijzigingen.
Sylke en Lynn gaan volledig op de Loeiers werken
Maaike en Hayat komen volledig terug op de Snuffies
Alexandra gaat weer volledig op Tante Tuit werken
en Ruth volledig op de Knorries!

Mochten hierdoor mentorschappen wijzigen
zien jullie dit terug in Bitcare in de maand oktober!

1 oktober: Veerle 4 jaar!
2 oktober: June 4 jaar!
4 oktober: Huub 3 jaar!
7 oktober: Teun 5 jaar!
8 oktober: Joëlle 3 jaar!
8 oktober: Jidde 7 jaar!
11 oktober: Jack 8 jaar!
16 oktober: Roos 3 jaar!
16 oktober: Tim 10 jaar!
19 oktober: Boaz 6 jaar!
20 oktober: Raoul 1 jaar!
20 oktober: Faas 2 jaar!
21 oktober: Noud 5 jaar!
22 oktober: Jula 4 jaar!
24 oktober: Sofie 3 jaar!
24 oktober: Kiki 9 jaar!
26 oktober: Maël 6 jaar!
26 oktober: Liv 8 jaar!
27 oktober: Puck 3 jaar!
29 oktober: Noud 1 jaar!
19 oktober onze Maaike en
20 oktober onze Katy!
Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Dinsdag 4 oktober:
Dierendag!
5 t/m 14 oktober:
Kinderboekenweek!
Zondag 30 oktober:
Wintertijd!

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

