Nieuwsbrief oktober 2019
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van oktober. Wat een fantastische activiteiten hebben we
allemaal weer gedaan, het thema circus is de hele zomer terug gekomen op alle groepen. Tijdens het
warme weer is er heerlijk buiten gespeeld en als afsluiter van de zomer hebben we een heel gezellig
zomerfeest gevierd.
Wij hebben veel nieuws te vertellen onder andere over de afgelopen zomer, personeel en wat
huishoudelijke mededelingen Lees hier meer over in deze nieuwsbrief!
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Terugblik op de zomer en het zomerfeest
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad, ook al was het op
sommige dagen flink zweten! De kinderen konden lekker
afkoelen in de tuin en met water spelen.
Tijdens de zomerperiode is het thema ZieZaZomer circus op
alle groepen te zien geweest.
Er is heel veel geverfd, geknutseld, gespeeld en gedanst. Bij de bso waren er kinderen die zo in het
circus zouden kunnen werken, jongleren, balanceren en optredens geven!

Als afsluiter van een mooie zomer hebben we het zomerfeest gevierd op 20 september. Dit
was een heel gezellig en geslaagd feest!
Het zomerfeest is heel goed bezocht en er
was van alles te doen. Er waren 2 springkussens, er was een clown en er werden
ballondieren gemaakt. Kinderen konden
zich laten schminken en er was een
popcorn machine. En het weer was ook
nog eens fantastisch!
We willen jullie allemaal bedanken voor
jullie komst!

Dag van de leidster

Donderdag 19 september was de dag van de leidster! De
dag om de leidsters even in het zonnetje te zetten. Want
wat zijn we blij dat jullie elke dag voor de kinderen klaar
staan en er elke dag weer een feestje van maken.

Personeelsnieuws
Babynieuws! Wij feliciteren Mandy(peuterschool en bso)
en Nena(PimPamPom) met hun zwangerschap.
Nena zal op 01-01-2020 met zwangerschapsverlof gaan.
Nieuwe collega’s
We verwelkomen Mirte en Sanne. Mirte is op 1 september gestart bij SipSapSop. Op 14-10 start
Sanne en zal het team van PimPamPom komen versterken
Wij wensen jullie veel werkplezier

Kantoormededelingen
Feestdagen
Op donderdagmiddag 28 november is het grote sinterklaasfeest met
weer een leuke voorstelling! Iedereen is van harte welkom. Zet deze
dus vast in jullie agenda. De uitnodiging volgt.

Wij zijn op kerstavond 24-12 en oudejaarsdag 31-12 eerder gesloten, namelijk om
13.00. Zet deze vast in jullie agenda.
Wij horen het graag als jullie geen gebruik maken van de opvangdagen in de maand
december, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in onze planning.

Openingstijden
Ben je voor 07.30 bij ZieZaZo? Willen jullie dan in de hal wachten, zodat de leidsters de tijd hebben
op alles op hun groep in orde te maken.

Prijsberekening 2020
In overleg met de oudercommissie zal de prijsberekening besproken en vastgesteld worden. Dit
overleg zal op korte termijn plaats vinden.

Vakantiepakketten 2019/2020
Na overleg met de oudercommissie zijn de volgende vakantie weken vastgesteld die vallen in het
schoolpakket.

Vakantieweken schoolpakket schooljaar 2019-2020
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

30 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
27 april t/m 1 mei 2020
20 juli t/m 24 juli 2020
27 juli t/m 31 juli 2020
24 augustus t/m 28 augustus 2020

Ruilverzoeken
De groepen op het kinderdagverblijf, de peuterschool en de bso worden steeds voller, hierdoor
wordt het lastiger om ruilverzoeken toe te zeggen. Wij willen jullie wijzen op de reductie die jullie
kunnen aanvragen voor een vakantiedag als het ruilverzoek niet kan worden toegezegd. Dit gaat om
een reductie van €1,- per uur, dus maximaal €11,- per dag.

Contracten
We horen vaak, bij het verzenden van nieuwe contracten, dat deze niet ontvangen zijn. Let goed op
je spambox, de contracten komen daar vaak in terecht. Dit kan ook gelden voor e-mails die door
kantoor verzonden worden.

Verven deuren
Het verven van de beneden verdieping is bijna helemaal klaar. De voor -en achterdeur en de 2
gekleurde tussendeuren worden nog een keer geverfd. Het kan dus zijn dat er tijdelijk gebruik
gemaakt wordt van de achterdeur. Dit wordt dan duidelijk aangegeven.

Namen in kleding
Het komt voor dat er kledingstukken of schoenen verwisseld worden, omdat er geen namen in staan.
Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor, daarom willen wij jullie vragen de jassen, schoenen en
andere kledingstukken te voorzien van een naam.

Thema’s
Reis mee!
Allemaal instappen! Reis mee met de fiets, de bus, de trein of het ruimteschip. De
Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in
kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Van een rondje op de
step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de
Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.
De Kinderboekenweek is van 2 t/m 13 oktober 2019.

Herfst
De blaadjes vallen van de bomen, er liggen eikels en kastanjes in het bos, het is 's ochtends
donkerder en het wordt kouder…De herfst is begonnen! Ook bij ZieZaZo zullen er de komende
weken veel activiteiten gedaan worden rondom het thema herfst.
We willen jullie vragen om de bakjes op de groep na te kijken, de zomerkleren mogen eruit en de
lange mouwen er weer in!

Fotograaf
De fotograaf komt op bezoek!!
- Maandag 18 november
- Dinsdag 19 november
- Woensdag 20 november, broertjes en zusjes middag
- Donderdag 21 november
Meer informatie over de fotograaf volgt!

Tot zover!

Team ZieZaZo

