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Nieuwsbrief kinderdagverblijf

Algemeen:
•
•
•
•
•

Van 25 december t/m 1 januari zijn we gesloten
Kijk regelmatig op het ouderportaal, er staan leuke dingen op.
14 december is het weer kerstmarkt van 17:00u tot 19:00u.
Denk er aan om de naam van uw kind in de jas te zetten.
De nieuwe tarieven staan op het ouderportaal.
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Dierendag en de kinderboeken week!!
Dat waren 2 hele leuke weken. In de week van
dierdendag kwam elke dag een knuffeldokter
om alle knuffels beter te maken. Vooral het
pleisters plakken was heel erg leuk want we
hadden hele mooie pleisters.
De kinderboeken week had dit jaar als thema
“gruwelijk eng” en dat was het af en toe ook
echt. De leidsters hebben een aantal keer in
een heksenpak een verhaaltje gelezen. De
meeste ouders zullen via het ouderportaal wel
leuke foto’s gezien hebben.

Hieperdepiep Hoera

Steff 6 -11
Fien 15-11
Saar 22-11
Tobias 22-11
Mare 10-11
Evi 20-11
Sofie 20-11

Vera 21-11

Reserve Kleding!!!
Als kinderen kleding van Robbedoes lenen omdat ze een ongelukje hebben
gehad , vergeet het dan niet mee terug te brengen!!!!
Kijk ook elke dag even of er nog genoeg reserve kleding in het mandje ligt
zodat de kinderen zoveel mogelijk eigen reserve kleding aan krijgen.
Check als je kind nog luiers nodig heeft ook elke dag even of er nog voldoende in het mandje liggen.

Debora 13-11

Welkom en Afscheid

Vanaf november komen Yasmine en Bo ,bij ons
op Robbedoes. We wensen hen veel
speelplezier.
Steff, Tobias, Fien en Saar gaan naar de
basisschool want ze worden 4 jaar. Veel plezier
en tot ziens, doeidoei!!!!

Gezellige kinderpraatjes!!!

Nora weet het,
een”STREEPDIER!!!”

Leuke informatie.

Van 29 november tot 5 december, vieren we onze jaarlijkse Sinterklaas week. Elke
dag zal dan onze kindvriendelijke Sint en de Pietjes
weer langs gaan komen.
Iedereen mag als ze willen
even bij Sinterklaas komen
zitten en misschien wel samen een boekje lezen. We
zorgen er bij Robbedoes
altijd voor dat het echt een
feestje is.

Reuzen
Reuzen en Kabouters

Marsha wijst een zebra aan en
vraagt aan de kinderen wat dit
voor een dier is?

Bezoek onze
website”:
www.kindercentrum
-robbedoes.nl

Het is nog maar november
maar wij zijn al druk met de
voorbereidingen voor Sinterklaas en kerst.

Het nieuwe Puk
thema is:

14 december van 17:00u tot
19:00u. Is onze jaarlijkse kerstmarkt, de kinderen hebben
mooei knutselwerkjes gemaakt
die ze dan mogen verkopen. De
opbrengst daarvan gaat dit jaar
naar de Clinic Clowns.
Kom gezellig even langs met je
papa en mama broertje en zusje en kom alvast een beetje in
de kerststemming. Je kan ook
lekker frietjes blijven eten dus
dat is helemaal een feestje.

