Nieuwsbrief Tjil! April 2017
Verhuizing Raymon en Sabrina
Sinds afgelopen maand zijn Raymon en Sabrina
verhuisd. Ze wonen niet meer aan de
vermeulenstraat 52.
De kinderopvang hier is nog wel open tot uiterlijk
einde schooljaar. (Desbetreffende ouders worden
hierover op de hoogte gehouden) Ze hopen jullie
allemaal nog eens in de buurt, of op een van de
tjil locaties tegen te komen voor een gezellig
praatje!
Nationale Feestdagen:
Ter herinnering: op maandag 17 april (2e
paasdag) en op donderdag 27 april (koningsdag )
is Tjil gesloten.
Nieuwe groep heikant
Afgelopen week is de bouw van een nieuwe
groep in de heikant gestart. Deze grenst aan
groep 2 van kdv de heikant. Er zal 1 groep
dagopvang komen en 1 ruimte voor BSO. 
0 Klas Stelaertshoeve & Hazennest
Vanaf Februari is er een 0 klas voor instromers
van d’n hazennest en stelaertshoeve. Deze is
gevestigd in de stelaertshoeve. Wij helpen de
scholen om kinderen van de 0 klas te brengen en
halen met de stint. Het kan dus zijn dat je onze
stint extra veel voorbij ziet komen!!
Zwangerschapsverlof:
Vanaf eind maart is Karlijn weer terug bij de
BeweegBSO. We hebben haar gemist, fijn dat ze
weer terug is. In vakanties zal ze ook bij de
Heikant en Hazennest te zien zijn!
Vanaf deze maand is Jeanette (KDV Heikant) met
zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijn
verlof toe!!
Activiteiten Meivakantie:
Houdt onze site goed in de gaten want een deze
dagen zullen de activiteiten voor de bso’s voor de
meivakantie hierop te vinden zijn.
Vakanties doorgeven:
Mochten jullie al weten wanneer jullie vakantie
hebben mag je dit al doorgeven aan ons, dit is
altijd fijn om te weten voor onze planning. (zowel
meivakantie als zomervakantie) Dit mag gemaild
worden naar linda@tjil.net Alvast bedankt

Kalender
1 Tristan Dieleman 8 jaar!
Mare Mohamadigsan 4 jaar!
2 Daantje Mol 3 jaar!
3 Mirthe Brandsma 7 jaar!
Roos de Jong 8 jaar!
Cleyson van Dijk 4 jaar!
Floor Beerens 1 jaar!
4
5 Senna Geijs 10 jaar!
6 Sem van Meer 1 jaar!
7 Annefleur Hogervorst 11 jaar!
8 Chloë Verbunt 10 jaar!
9 Tijl van Oord 5 jaar!
Riham Boubri 1 jaar!
10 Abby Anderson 4 jaar!
Liam de Suza 3 jaar!
11 Quinten Netten 4 jaar!
Maartje jarig!
12 Ibrahim Rayani 4 jaar!
Eva Jongenelen 9 jaar!
13 Nikki van Lieshout 4 jaar!
14 Bassam Aitouakrim 3 jaar!
Lisa van Caulil 3 jaar!
15 Yasin Sahin 4 jaar!
16 Jake Westerveld 6 jaar!
Azra Karaoglan 7 jaar!
Willem Bellemakers 2 jaar!
17 Evi Staps 1 jaar!
18
19 Niels Kerkhof 8 jaar!
20
21
22 Puck Heijsser 3 jaar!
Ad de Groot jarig!
Fleur jarig!
23
24
25 Pip Faes 1 jaar!
Daan Otten 5 jaar!
26 KayahanAtabey 4 jaar!
27 Yara van Deursen 4 jaar!
28 Lindy jarig!
29 Jens Robbe 8 jaar!
30 Aydin Yavuz 8 jaar!
31

Voorleesuurtje:
Op woensdag 19 April is er bij de Heikant een
voorleesuurtje voor de peuters van 2-4 jaar en
hun ouders of opa/oma. Ouders hebben hierover
een uitnodiging gekregen hoe je je kunt
aanmelden hiervoor.
Prentenboeken
Mochten jullie thuis prentenboeken hebben waar
je niets meer mee doet? Wij zijn er erg blij mee
want onze kindjes zijn dol op (voor)lezen 
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!

