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KOOG;
Personeel; Stephanie Wustrow start maandag 3
februari a.s. met haar nieuwe baan als pedagogisch
medewerker. Veel succes. In de vorige nieuwsbrief
stond een foutje. Mandy haar laatste werkdag is
donderdag 20 februari. 5 januari is Tamar bevallen
van een gezonde jongen. Hij heet Amos. Proficiat
Sander en Tamar. Conny is 1 februari 25 jaar in
dienst van de stichting. Proficiat Conny.
Parkeren en veiligheid; Bij slechte
weersomstandigheden is het erg druk op de
parkeerplaats. Wist u dat er even verderop bij de
tennis voldoende ruimte is? Wilt u erop letten dat
alles veilig verloopt.
Curio; Op 25 januari hebben Colinda, Sharon en
Miriam(stagiaire) onze stichting gepromoot bij de
opleiding voor pedagogisch medewerker. Bedankt
dames. Zag er goed uit.
Belangrijke informatie Groen Ontmoet; Het is
gelukt om Groen Ontmoet aan te melden voor de
donatie van ING bank. In de nieuwsbrief van
november 2019 meldden wij u al over de
ontwikkelingen rondom het buitenterrein van Futura.
Wij willen deze donatie aan het nieuwe plan doneren.
Daarvoor moet er zoveel mogelijk gestemd worden
op Stichting Groen Ontmoet.
Wij willen graag met jullie hulp zoveel mogelijk
stemmen binnen halen. Als stichting alleen zijnde
hebben we te weinig draagvlak.
Hoe meer stemmen, hoe meer er naar het project
Blankershof kunnen gaan. Op naar die donatie van .
€ 5.000! Heel Nederland kan stemmen van 22 januari
t/m 12 februari. Per e-mail adres kan 1x gestemd
worden. Op de stempagina
www.helpnederlandvooruit.nl kunnen stemmers
stichtingen zoeken op postcode, naam of door op een
regio te klikken op de kaart van Nederland.
Nederland is opgedeeld in 52 regio’s. Per regio zijn
er 5 stichtingen geselecteerd. Stichting Groen
Ontmoet valt binnen de regio Roosendaal.
Voorleesweek; De voorleesweek was een succes.
Dorpsdichter Elly Schepers trapte woensdag 22
januari af. Ouders, opa en oma’s kwamen bij de
verschillende groepen voorlezen. De kinderen
voelden zich erg betrokken bij de enthousiaste
voorlezers. Dank je wel.
Camera toezicht; Wij willen u laten weten dat sinds
de Kerstvakantie in de directe omgeving van Futura,
Kinderopvang en busstation beveiligingscamera's

geplaatst zijn. Deze zijn geplaatst om onze
eigendommen te beschermen. Dit is het resultaat van
de prima samenwerking tussen de gebruikers en
directe partners uit de omgeving.
Bij de voordeur bij ons hoofdgebouw is er een
camera geplaatst zodat men bij de administratie
tijdens de donkere uren kan zien wie er aan de deur
staat. Deze beelden worden niet opgenomen.
Oudercommissie; Maandag 3 februari worden met
MT de pedagogisch en didactische beleidsplannen
doorgenomen. Deze avond is ook het afscheid van
Koen Boot als voorzitter. Bij deze willen wij Koen
hartelijk danken voor zijn betrokkenheid en inbreng
bij onze organisatie. Mocht u nog interesse hebben
om deel uit te maken van de oudercommissie? Stuur
een mailtje naar oc@stgkoog.nl
Inloopspreekuur; Deze week komt de
wijkverpleegkundige voor het inloopspreekuur. Mocht
u vragen hebben over inentingen, ontwikkelingen etc
dan kunt u langskomen vanaf 8.45 tot 9.15. Daarna
gaat Lyanne de groepen nog even langs.
Het vergeten kind; Deze week is de week van ‘Het
vergeten kind’ . Voor dit jaar is dit ons Goede doel.
Deze organisatie, die opkomt voor kwetsbare
kinderen in Nederland, organiseert activiteiten die
een positieve invloed hebben op het leven van
kinderen. www.hetvergetenkind.nl . U krijgt
binnenkort bericht over onze activiteiten.
Carnaval; Ook dit jaar doen wij weer mee met een
groepje kinderen met de scholenoptocht vrijdag 21
februari. Het motto is ‘Ut blienkt aon alle Kaante’.
Om 13.11 zal het startsein worden gegeven voor deze
kleurrijke optocht. Komt u ook kijken?
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Toos jarig
Conny 25 jaar in dienst
Veerke pop en sportkwis
Oudercommissie en MT(beleidsplannen)
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige 8.45
EHBO herhaling pedagogisch medewerkers
Bezoek tandarts assistentes
Conny jarig
BSO sportles
Pedagogisch medewerkers overleg
Bezoek Prins en nar bij bal Brakkies
Carnavalsoptocht scholen en opvang
Miranda jarig
Basisscholen en peuteropvang gesloten
Maria en Adrienne 20 jaar in dienst
Sharon 12,5 jaar in dienst

