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Nieuwsbrief 9-19 locatie Elden

Herfstvakantie:
Het vakantieprogramma staat inmiddels op de site, als uw kind(eren) komt in de herfstvakantie dan
aanmelden via de Kindplanner. Als dit niet lukt kan het zijn dat u geen vakantie in uw contract heeft
of dat de betreffende dag niet open staat, laat het mij dan even weten.
Voor donderdag 17-10 tijdig aanmelden i.v.m. het reserveren van de taxi, uiterlijk maandag 14-10 en
voor donderdag en vrijdag uw kinderen tijdig brengen, uiterlijk om 9.00 uur i.v.m. de taxi en de bus
naar de bioscoop.
Kinderraad:
Sinds vorig schooljaar hebben we een kinderraad, met daarin gekozen kinderen van de oudste
groepen van beide locaties. We hebben het over allerlei zaken gehad met ze en het volgende idee
gaan we binnenkort uitvoeren. Een disco voor de oudste groepen van beide locaties op donderdag
31-10.
Thema is dan uiteraard Halloween, de kinderen worden betrokken en helpen mee in de
voorbereidingen. Locatie: De Troubadour, tijdstip: 1900-2030 uur.
Kindplanner:
Soms lukt het niet om een dag, op de dag zelf, te ruilen, of een dag in de toekomst te ruilen. U kunt
dan het beste eerst uw kind op afwezig zetten en daarna de ruiling aanvragen.
Personeel:
Het zwangerschapsverlof van Erica is nu officieel ingegaan, zodra ze bevallen is zullen we u dat laten
weten, we wensen haar veel sterkte toe in de laatste fase van haar zwangerschap en bevalling.

Oudercommissie:
We zijn nog (steeds) op zoek naar nieuwe ouders voor de oudercommissie. Wilt u meedenken over
het pedagogisch beleid, de dagelijkse gang van zaken, advies geven, etc meld u dan aan bij de
leidsters of bij mij. (info@tussenthuis.nl) Dan gaan we zodra er weer voldoende ouders zijn een
datum plannen voor een vergadering. We vergaderen ongeveer 4x per jaar.
Cursus leidsters:
Donderdag 10-10 krijgen de leidsters de cursus tjonge jonge, deze cursus is gericht op het omgaan
met jongens gedrag. In de kinderopvang werken veel vrouwen, mede daarom is deze cursus
belangrijk om beter te leren omgaan met jongens gedrag.

