Nieuwsbrief Tjil! Maart 2017
Carnaval 2017
Hebben jullie een leuke carnaval gehad?
Bij alle tjil locaties ging het dak eraf, we hebben
met zijn alle goed gedanst, gefeest, gesmuld van
al het lekkers!! Zowel op de BSO’s als de KDV’s
zijn er veel leuke activiteiten gedaan in deze
feestweek.
Hazennest 1e prijs
De kinderen van d’n hazennest die mee hebben
gedaan aan de kenderstoet die hebben de 1e
plaats behaald, wij willen jullie natuurlijk van
harte feliciteren met deze welverdiende plaats!!
Jullie hebben er hard voor gewerkt en het zag er
geweldig uit!! Super!!
Reservekleding
Mocht u thuis toevallig nog (oude) reservekleding
(broeken, shirt, onderbroeken, hemden, rompers,
sokken etc) hebben waar u niks mee doet? Wij
zijn vooral voor de dagopvang locaties nog op
zoek naar reservekleding, dus zouden er heel blij
mee zijn.
Evaluatie Fotograaf
Begin Februari is de fotograaf bij Tjil geweest op
de kdv’s. Hierover hebben jullie deze week een
brief ontvangen of jullie een evaluatie hiervan
willen mailen, dat kan naar Linda@tjil.net
(Alvast) bedankt voor jullie medewerking 
Oudergesprekken Dirigent & Heikant (KDV)
Binnenkort zullen de oudergesprekken weer
plaats gaan vinden, u zult hier zowel via de mail
als op locatie bericht over ontvangen. Tijdens dit
gesprek wordt de ontwikkelingen van u
kind(eren) besproken die geobserveerd is met
onze methode: Kijk. Op de locatie zullen
intekenlijsten (komen te) hangen waarop u zich
kunt inschrijven. (Het betreft de KDV’s geen BSO)

Kalender
1 Victoria Oleszko 2 jaar!
2 Maya van Belle 4 jaar!
Rayan van Belle 2 jaar!
3 Livia Buchly 3 jaar!
4 Sebas Bertens 4 jaar!
Rowel Mazouz 3 jaar!
Sem kemmeren 10 jaar!
5 Brian Janke 2 jaar!
6 Milou verbrugge 3 jaar!
Malek Alkhalil 2 jaar!
Bircen jarig!
7 Loes van Boxtel 10 jaar!
Levi Sadhoe 2 jaar!
Linda Knook jarig!
8 Isabella Toenage 3 jaar!
Amy Popeliers 8 jaar!
9 Alanis Goeloe 2 jaar!
Djazz Mohr 3 jaar!
Veerle Schollen 4 jaar
10 Quinty van Beurden 3 jaar!
11 Jackie Boerboom 3 jaar!
Zoë Boerboom 3 jaar!
Pim Spijkers 1 jaar!
Elin Voskens 4 jaar!
12
13 Lotte Strik 4 jaar!
14
15 Max Brands 6 jaar!
Feline Wittens 3 jaar!
16
17
18 Onno Frocklage 5 jaar!
19 Milou Kocx 2 jaar!
20
21
22 Daniel van Zon 8 jaar!
23
24 Thimo van Heel 9 jaar!
Marith Popeliers 7 jaar!
25 Aylin Sahin 6 jaar!
26 Sander van de Logt 7 jaar!
Thomas van de Logt 7 jaar!
Esmee Yeh 4 jaar!
27 Ryan van de Nouweland 7 jaar!
Eliane jarig!
Karlijn jarig!
28 Lucas Rikkers 7 jaar!
29 Zaryan Taylor 8 jaar!
Michael Trommelen 10 jaar!
Pit Donze 4 jaar!
30 Ryes Alladin 10 jaar!
31

Klusjesman Leon
Sinds afgelopen week is er een klusjeman gestart
bij Tjil: Leon. Op verschillende locaties zal Leon
werkzaamheden uit gaan voeren.
Karlijn weer terug van zwangerschapsverlof
Vanaf eind maart zal onze collega Karlijn weer
terug komen van zwangerschapsverlof. Ze zal
weer op de sportBSO Zigo te zien zijn en op de
peutergroep bij KDV de Heikant. Wij wensen
Karlijn weer veel werkplezier!
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 .

Met vriendelijke groet,
Team Tjil!

