Nieuwsbrief Tjil! Februari 2017
Carnaval Alaaf!!!
Op vrijdag 24 Februari, maandag 27 Februari en
dinsdag 28 Februari mogen alle kinderen verkleed
komen naar Tjil, dan gaan we gezellig hossen met
zijn allen!

VVE Locatie
Omdat kinderdagverblijf Vermeulenstraat
binnenkort haar deuren sluit, hebben we
besloten dat Kinderdagverblijf Eilenbergstraat
ook met de Uk en Puk methode gaat werken.
Sinds Januari 2017 is ook de Eilenbergstraat een
VVE locatie geworden. Zo kunnen ze bij
bi alle
ouderavonden aansluiten bij de Kinderdagverblijf
Heikant en Dirigent en volgen ze dezelfde
jaarplanning.
Parkeerverbod
Bij BSO Hazennest en Vermeulenstraat op de
stoep geldt een parkeerverbod. Let hierop want
er wordt regelmatig gecontroleerd!!
Zwanger
Zoals jullie misschien wel weten zijn
2 collega’s zwanger:
Jeanette van KDV de Heikant,
zei zal begin april met verlof gaan
Rian van BSO d’n Hazennest,
zei zal begin Juni met verlof gaan.. Dames geniet
nog van jullie laatste maandjes op de groep en
daarna genieten van jullie welverdiende verlof.
Stagiaires
Vanaf Februari zullen jullie op de Peutergroep,
BSO de Heikant en BSO de Hazennest weer
nieuwe stagiaires tegen gaan komen, wij wensen
de stagiaires heel veel plezier en succes.

Kalender
1 Thomas van Eyck 5 jaar!
2 Ihsan Coskunyurek 6 jaar!
3 Mauriana Bautistma 4 jaar!
Rosalynne Molenschot 2 jaar!
Jeanette jarig!
4
5 Saar Horsthuis 5 jaar!
6 Saar Laros 1 jaar!
7Jelco Beerens 6 jaar!
8 Sophie van Ree 4 jaar!
9
10 Thea Lorena de Suza jaar!
11
12 Sem Schep 4 jaar!
13 Lara op den Velde 8 jaar!
14
15
16 Safae Rayani 6 jaar!
Millian Ruiter 10 jaar!
Rian jarig!
17
18 Anais de Smoker 6 jaar!
Maja Dieleman 4 jaar!
19 Julian de Berk 4 jaar!
Yoyo Achterberg 6 jaar!
Mike Laporte 4 jaar!
Anna Cornelissen 4 jaar!
20 Lennon Kuijpers 3 jaar!
Luc van Laerhoven 2 jaar!
Mila &Raja Looijmans 2 jaar!
21
22 Tyrell Taylor 6 jaar!
23
24 Kick van den Hout 4 jaar!
Liv van den Hout 4 jaar!
25 Mike Parade 8 jaar!
Amin Elbadi 3 jaar!
26 Ravi D’hondt 3 jaar!
27 Iris Schollen 7 jaar!
28 Eline de Kok 3 jaar!
Jasper Dielemans 2 jaar!

Invalskracht
Vanaf Februari start Maartje bij Tjil. Ze zal op
diverse locaties in komen vallen. Jullie gaan haar
vast wel eens tegenkomen. Zij gaat onder andere
het verlof van de zwangere dames mee op zich
nemen! Veel plezier bij Tjil Maartje!

Slankey
Wenst u graag van uw overtollige kilo´s af te
komen?
Wij begeleiden u graag vanaf de eerste ons tot
ver na het behalen van uw streefgewicht.
Neem gerust contact met ons op voor meer
informatie.

Vakanties
Mochten jullie al vakanties weten;
carnavalsvakantie, meivakantie en/of
zomervakantie dan mogen die al doorgegeven
worden. Alvast bedankt!

Graag tot slank!

Activiteitenkalender
Vanaf maandag 6 februari zullen de activiteiten
voor de carnavalsvakantie weer op de website
staan!

Oudercommissie
Onze oudercommissie komt regelmatig 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 .
Vooral op Dagopvang de Dirigent zou het heel fijn zijn
als er nog een ouder zou willen meedenken in onze
oudercommissie en natuurlijk zijn wij voor onze
Beweeg BSO! Ook nog op zoek naar enthousiaste
ouders!

Met vriendelijke groet,
Team Tjil!

