Nieuwsbrief Tjil! Mei 2017
Nationale feestdagen:
In Mei en Juni is Tjil op de volgende feestdagen
gesloten:
Donderdag 25 Mei Hemelvaart
Maandag 5 Juni 2e pinksterdag
Collega’s:

Eind April hebben we afscheid genomen van
Fleur. (BSO Heikant & BSO Hazennest) Ze heeft
een andere baan gevonden, wij wensen haar heel
veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging!
Vanaf deze maand zullen jullie op de BSO’s ook
Youssra tegen gaan komen. Youssra start bij Tjil
als invalster, voornamelijk op BSO Heikant & BSO
Hazennest. Welkom bij Tjil Youssra en veel
werkplezier!
Rian zal op 9 Juni haar (voorlopige) laatste
werkdag hebben en gaat dan lekker genieten van
haar zwangerschapsverlof, Daan van Ierland zal
dit grotendeels mee opvangen. Geniet ervan
Rian!
Sinds een paar weken is Leon bij ons begonnen
als klusjesman. Hij zal op alle locaties wel eens te
zien zijn voor onderhoud en reparaties.
Koningsdag 2017
Hebben jullie in Tilburg ons eigen gemaakte
Koningsdag doek gezien? Alle Kinderdagverblijven
en basisscholen in de buurt mochten een doek
versieren om de dranghekken voor koningsdag
wat leuker en gezelliger te maken. Bij Tjil heeft
BSO Hazennest dit gemaakt en wat is het leuk
geworden!!

Kalender
1 Dyon van Hest 4 jaar!
2 Karsten Dieleman 6 jaar!
3 Sam Staps 3 jaar!
4 Sara Adams 3 jaar!
Adam Gabrys 2 jaar!
Els jarig!
5 Xavienna Molenschot 1 jaar!
Paulien jarig!
6 Lara van Hamond 7 jaar!
Gizem Yavuz 10 jaar!
7
8 Ivy van Noije 2 jaar!
9
10 Ivo de Louw 11 jaar!
Michiel de Louw 11 jaar!
11
12
13 Martijn van de Logt 9 jaar!
Pien Ligtenberg 6 jaar!
14
15 Dex Kemmeren 5 jaar!
Sanne Broerse 2 jaar!
Yasin Sahin 4 jaar!
Maartje jarig!
16 Jasmijn de Voer 2 jaar!
17
18 Jessica Dyga 8 jaar!
19
20 Jax Toenage 5 jaar!
Emily Mermans 1 jaar!
21 Lynn Sadhoe 4 jaar!
22
23 Joost Vos 3 jaar!
24 Quincy Rockson 12 jaar!
25 Sjoerd Meijers 2 jaar!
Givano Nicolaas 3 jaar!
26
27 Julia Wybraniec 4 jaar!
28 Tess Reijnen 2 jaar!
Evie jarig
Lonneke jarig
29 Jamie v/d Klundert 1 jaar!
30
31 Thomm Doreleijers 6 jaar!

Sluiting Vermeulenstraat & opening nieuwe
groep Heikant
Op vrijdag 2 Juni zal de laatste dag zijn dat Tjil!
Vermeulenstraat is geopend. Alle betreffende
ouders zijn hiervan persoonlijk op de hoogte
gebracht.
Dit betekend ook de afsluiting voor het
programma Peuterplein en Raai de Kraai. Op de
andere dagopvang locaties van Tjil werken we nu
allemaal met het VVE programma Uk en Puk.
De meeste kinderen gaan met Connie mee naar
de nieuwe groep van KDV de Heikant, deze zal op
dinsdag 6 juni open gaan. Ook zal er dan een
nieuwe BSO groep geopend worden.
Wij denken terug aan een super fijne tijd in de
Vermeulenstraat!!
Wandelvierdaagse Tilburg noord:
In April hebben weer een hele hoop kinderen de
wandelvierdaagse van Tilburg noord meegelopen.
Wij hebben gezien dat jullie super je best hebben
gedaan en wij zijn super trots op iedereen! Goed
gedaan allemaal!!
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 KDV de Dirigent zou het heel fijn zijn als
er nog een ouder zou willen meedenken in onze
oudercommissie en natuurlijk zijn wij voor onze
nieuwe Beweeg BSO! Ook nog op zoek naar
enthousiaste ouders!

Met vriendelijke groet,
Team Tjil!

