Nieuwsbrief Tjil! Oktober 2017
Dag van de leidster
We willen alle lieve kinderen en ouders bedanken
voor alle lieve woorden en leuke presentjes op de
dag van de leidster. Wij staan met veel plezier
elke dag voor al jullie lieve kinderen klaar.

Sinterklaas
Ook dit jaar zal sinterklaas weer een bezoekje
brengen aan tjil. De officiële uitnodigingen met
tijden volgen nog, maar dit zal zijn op
woensdagmiddag 22 november.
Kinderboekenweek
Van 4 tm 15 Oktober is het weer
kinderboekenweek. Wij zullen hier op onze
locaties ook de nodige aandacht aan besteden.
Het thema dit jaar is; “gruwelijk eng”
Schoolinzicht (vragenlijst)
Op verzoek van de GGD sturen wij deze week een
vragenlijst naar alle ouders.
De school en kinderopvang vinden het belangrijk
dat onze kinderen zich gezond ontwikkelen.
Daarom vragen we jullie om een vragenlijst in te
vullen. De vragen gaan over de ontwikkeling en
gezondheid van uw kind. Voor meer informatie
zie de aparte mail met de link naar de vragenlijst.
Alvast bedankt voor jullie medewerking
Herfstvakantie
De herfstvakantie komt er al bijna weer aan,
houdt onze site in de gaten voor de activiteiten
die we in deze vakantie zullen gaan ondernemen.

Kalender
1 Job van Erve 8 jaar!
2
3 Loes donders jarig!
4 Mathijs Ockeloen 5 jaar!
5 Italia van Hamond 6 jaar!
6 Nicole Zylka 3 jaar!
Ulsana van der windt 6 jaar!
Sami van Gils 1 jaar!
7 Ninthe Haans 7 jaar!
8 Mick en Vince Elands 5 jaar!
Julie Bruinier 5 jaar!
9 Carlijn van Soelen 9 jaar!
Job Biemans 2 jaar!
Sara Akdeniz 3 jaar!
10 Toon Horsthuis 3 jaar!
Joshua Manuel 3 jaar!
11
12
13 Evelien Hoogervorst 10 jaar!
14
15 Pauline Wouters jarig!
Yntze Oomen 11 jaar!
16 Marco Rozas 8 jaar!
Sanne Proos 3 jaar!
17
18 Keano Berens 9 jaar!
Elize Musters 6 jaar!
19 Tomer van Zon 7 jaar!
Sven Hooijen 9 jaar!
20 Gabriel Zylka 2 jaar!
21
22 Matthew Mermans 4 jaar!
Lelian Amani 1 jaar!
23 Coen Jongenelen 6 jaar!
Ryan de Fijter 4 jaar!
24
25 Naveen Pishori 7 jaar!
26
27 Lynn van Schaik 6 jaar!
28
29 Luna Kennes 8 jaar!
Kenzie Walid 7 jaar!
30

Samenwerking met Agin Timmermans
incassospecialisten
We hebben gemerkt dat wij helaas steeds meer
tijd besteden aan het beheren van de
openstaande facturen.
Dit vinden we jammer, want we zouden onze tijd
liever besteden aan het verzorgen van een fijne
dag voor alle Tjil! kinderen.
Om onze tijd vrij te maken hebben we ervoor
gekozen om intensiever te gaan samenwerken
met de incassospecialisten van Agin
Timmermans.
Het bedrijf Agin Timmermans is gevestigd in
Tilburg en is gespecialiseerd in het beheren en
incasseren van openstaande facturen, denkt u
hierbij aan het versturen van herinneringen, het
treffen van betalingsregelingen en als het echt
niet anders kan het incasseren van openstaande
posten.
Tjil! werkt al enige tijd samen met Agin
Timmermans, deze samenwerking gaan we nu
dus uitbreiden.
Aankomende maand dragen wij alle openstaande
facturen waarvan de betalingstermijn is
verstreken over aan Agin Timmermans. Het kan
zijn dat u post en/of e-mail ontvangt van Agin
Timmermans, namens Tjil! .
In de toekomst zullen wij alle facturen die niet
tijdig worden voldaan, direct doorzenden naar
Agin Timmermans.
Een gevolg van niet tijdig betalen van onze
facturen kan zijn dat er extra kosten in rekening
worden gebracht.
Wij hopen op uw begrip. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Raymon via
raymon@tjil.net

Oudercommissie
Onze oudercommissie komt een paar keer per
jaar samen om verschillende onderwerpen te
bespreken rondom Tjil!
Heeft u opmerkingen of tips voor onze
oudercommissie?
Dit kan per e-mail aan hen worden doorgegeven
via oudercommissietjil@hotmail.nl
Ook zoeken we nog leden voor in de
oudercommissie, vooral bij kdv de dirigent, onze
beweegbso en kdv de eilenbergstraat.

Met vriendelijke groet,
Team Tjil

