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Nieuwsbrief juni 2019
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van mei! Wij hebben leuke weken gehad met de
koningsspelen, pasen, moederdag en nu is het al bijna vaderdag. Wat een fantastische activiteiten
hebben we allemaal weer gedaan, je kunt hier meer over lezen in de groepsnieuwsbrieven en
facebook.
Wij hebben veel nieuws te vertellen onder andere over een opfrisbeurt voor ZieZaZo,
bereikbaarheid, personeel en het ZieZaZomer circus. Lees hier meer over in deze nieuwsbrief!
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Opfrisbeurt voor ZieZaZo
Iets wat al heel lang op ons wensen lijstje stond gaan we uitvoeren, namelijk een grote opfrisbeurt
van ZieZaZo.
Dit houdt in dat we alle verlichting gaan vervangen naar duurzame LED-verlichting. Dit geeft ook een
aangenamer lichtbeeld in de ruimtes. Daarmee worden ook alle plafondplaten vernieuwd en omdat
we dan toch bezig zijn laten we ook de schilder komen.
Dit is een behoorlijke klus en daarom splitsen we het op in twee projecten. We starten met de
benedenverdieping. De bovenverdieping zal eind dit jaar of begin volgend jaar aan de beurt komen.
Dit heeft consequenties voor de opvang in de huidige lokalen.
We gaan het opknappen van de benedenverdieping stapsgewijs aanpakken, in de eerste fase wordt
er in de groepen van SipSapSop en PimPamPom geschilderd. Deze 2 groepen gaan we tijdelijk
verplaatsen naar BieBaBoe en WieWaWeg. Zodra deze twee lokalen klaar zijn verhuizen wij weer
terug.
BieBaBoe en WieWaWeg verhuizen tijdelijk naar de eerste verdieping naar de lokalen van de
peuterschool en TiTaTof.
De peuterschool verhuisd tijdelijk naar de grote hal. Deze zullen wij herinrichten en tot een
uitdagende peuterschool omtoveren.
In de middag zullen daar dan de bso-groepen CiCaCool en TiTiTof worden opgevangen.
Dit alles gaat maandag 24 juni van start en neemt ongeveer 4 tot 5 weken in beslag.

Tijdens de werkzaamheden houden wij jullie op de hoogte via een nieuwsflits, deze ontvang je per
mail.

Bereikbaarheid
Wij zijn dagelijks tussen 7:30uur en 18:30uur telefonisch bereikbaar op 030-6666447
De algemene e-mail kdv@ziezazo.com of bso@ziezazo.com lezen wij in met meerdere personen hier
ontvangt u het snelst antwoord op. Marijke is ook altijd goed per mail bereikbaar via
marijke@ziezazo.com of via whats app via nummer: 0652644827

Personeelsnieuws
Per 1 mei is Mandy de Bont gestart bij ons op de peuterschool en bso! Welkom!
Daarnaast hebben wij nog 3 mensen aangenomen Richelle, Gulsen en Hanke. Zij starten vanaf 1 juli
bij ons. Zij zullen de eerste periode op alle groepen worden ingezet om ook met jullie kennis te
maken. Daarnaast zal Hanke ook als leidinggevende fungeren. Wij wensen Richelle, Gulsen en Hanke
heel veel werkplezier toe bij ZieZaZo.
Wij gaan afscheid nemen van Irene en Heidy. Irene heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een
ander kinderdagverblijf. Haar laatste werkdag zal 26 juli zijn.
Heidy gaat met zwangerschapsverlof vanaf 5 juli.

10-minuten gesprekken
De gesprekken zijn ingepland voor alle groepen. Op de groepsdeuren kun je zien wanneer en hoe laat
je verwacht wordt.

Modderdag 2019
Op 28 juni is het weer tijd voor de nationale
modderdag. ZieZaZo doet hier aan mee. Zorgen jullie
deze dag voor oude kleding en een extra setje
reserve kleding? Alvast dank!

Zomervakantie thema 2019
Ga je mee naar het ZieZaZomer circus?!
Vanaf 29 juli tot 20 september staat geheel ZieZaZo in het ZieZaZomer
cirsus thema. Dit thema willen wij graag met elkaar afsluiten op
vrijdag 20 september van 15:00 – 18:00 uur! Jullie zijn deze middag
allemaal van harte welkom. Komen jullie ook?
Zet 20 september alvast in je agenda!

Fotograaf
De fotograaf komt in het najaar weer bij ZieZaZo langs.
Tot zover!

Team ZieZaZo

