Nieuwsbrief Tjil! December 2017
Wat gaat het jaar toch weer snel, het is bijna
b
2018! Wij wensen jullie alvast
vast hele fijne
feestdagen en een spetterend 2018!!

Ter herinnering:
Administratie dicht tussen kerst en oud&nieuw!
Via deze weg willen we jullie op de hoogte
brengen dat onze administratie gesloten is tussen
kerst en oud&nieuw. Dat houdt in dat we in die
weken geen contractwijzigingen etc kunnen
doorvoeren. Mocht u een wijziging
ziging hebben zal
het daarom iets langer duren als dat u van ons
gewend bent.
Facturatie 13e maand voor flexopvang:
Omdat flexibele opvang
vang achteraf gefactureerd
wordt, zullen degenen met flex contracten een
13e maand factuur ontvangen voor de uren van
december. Omdat wij altijd halverwege de maand
factureren zullen hierop de uren t/m eind
december op staan. Dit doen wij zodat op de
jaaropgaaf van 2017 alle uren worden
weergegeven.
40 weken opvang KDV
Voor degene met een 40 weken contract
contr bij KDV
de Heikant of KDV de Dirigent die ontvangen in
december een nieuwe urenberekening voor het
jaar 2018.
Vakanties December/Januari:
Mochten jullie nog vakanties gepland hebben
voor december en/of januari mag dat
doorgegeven worden op de groepen of
o aan
Pauline (voor kdv Heikant)
pauline@tjil.net of 06-52064123
of aan Linda (voor alle andere locaties)
linda@tjil.net of 06-54163302
Bedankt!!

Kalender
1 Ibrahim Mohammed 9 jaar!
Jules Prenger 9 jaar!
2 Jari Oomen 9 jaar!
4 Vigo Huijbregts 2 jaar!
5 Silvia Kools jarig
Mick Smans 2 jaar!
6 Nora van Gils 6 jaar!
Asya Coskunyurek 4 jaar!
Ambar Castro Castro 6 jaar!
7 Luuk Middendorp 9 jaar!
10 Lux Schuuring 2 jaar!
11 Sem van den Boogaard 4 jaar!
Emir Kaan Arslan 4 jaar!
13 Merel de Bresser 2 jaar!
Tim Giessen 10 jaar!
Jens van Baast 3 jaar!
15 Tygo Pessers 2 jaar!
17 Bram Kruithof 5 jaar!
Rick Brouwers 7 jaar!
18 Sophie Swaanen 2 jaar!
Tyler Pijlman 4 jaar!
19 Puck Jongenelen 5 jaar!
20 Joyce Laros jarig!
Sem Gerritsen 2 jaar!
22 Sam Heijsser 2 jaar!
Norah Mohamadigson 3 jaar!
Eline verkuijlen 8 jaar!
Puck van Soest 1 jaar!
Hafez Shahpar 6 jaar!
23 JevanoLosiabaar 3 jaar!
24 Daan van Ierland jarig!
Jorn de Wit 8 jaar!
Senna Smit 4 jaar!
Rivaya Alladin 9 jaar!
27 Tim Otten 8 jaar!
Romy Japin 2 jaar!
28 Maarten schlachmilch 7 jaar!
Jacky van Soest jaar!
Lieke Spijkerss 1 jaar!
29 Nout van Spaendonck 1 jaar!
30 Elano Hardjoprajitno 7 jaar!
Evan Brunswijk 2 jaar!
Levy Zoontjes 1 jaar!
31 Daan Weber jarig!
Marvel Goeloe 4 jaar!
Sam de Bliek 1 jaar!
Mariam Majid 2 jaar!

Staking 12 december
De leerkrachten in het basisonderwijs gaan op 12
december staken.
Niet alle scholen doen mee aan deze staking. Als
uw school wel gaat staken, is Tjil! uiteraard op
deze dag de gehele dag geopend voor de
kinderen.
Indien u gebruik wilt maken van de BSO op deze
dag, neem dan even contact op met Linda via
Linda@tjil.net of 06-54163302
Fout kersttruien dagen
Op donderdag 21 en vrijdag 22 december hebben
wij binnen heel tjil weer de jaarlijkse foute
kersttruien dagen 
Trek je foutste trui uit de kast en kom lekker
tjillen
Kerstvakantie planning:
De kerstvakantie planning staat weer online, kijk
gerust eens op de website wat voor gezellige
dingen we gaan ondernemen deze vakantie!!!
Peuterarrangement:
Vanaf januari bieden wij ook
peuterarrangementen voor niet werkende
ouders, voorheen kon dat alleen via een
peuterspeelzaal.
voor meer informatie neem gerust contact op
met Raymon of Pauline.
Oudercommissie
Onze oudercommissie komt een paar keer per
jaar samen om verschillende onderwerpen
werpen te
bespreken rondom Tjil
Heeft u opmerkingen of tips voor onze
oudercommissie?
Dit kan per e-mail
mail aan hen worden doorgegeven
via oudercommissietjil@hotmail.nl
Ook zoeken we nog leden voor in de
oudercommissie, vooral bij kdv de dirigent,
beweegbso en kdv de eilenbergstraat.

Met vriendelijke groet,
Team Tjil

