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KOOG;
Zomervakantie; Vanwege de 6 weken zomervakantie
van kinderen, ouders en personeel, kunnen de
groepen en locaties bij opstarten en afsluiten
worden samengevoegd. Voor de kinderen veel
prettiger om samen te spelen. Wilt u uw kind tijdig
afmelden via het ouderportaal Konnect?
Thema feest/circus; Aan dit thema wordt de hele
zomervakantie gewerkt door alle groepen. Bij de
Bikkeltjes en de Brabbeltjes staat Bumba en zijn
circus vriendjes centraal. Er wordt afgesloten met
een voorstelling op vrijdagmiddag 16 augustus door
de BSO kinderen voor alle kinderen en ouders van de
stichting in samenwerking met Don Bosco.
Uk & Puk thema Eet Smakelijk!;
De kinderen ruiken en proeven verschillende soorten
eten en maken zelf ook een paar gerechten. De
kinderen praten over eten, of ze iets lekker of niet
lekker vinden. Ook tafeldekken en de tafel afruimen
komen aan bod.
Brakkies/Bikkels;16 juli zijn de 3+ kinderen met de
bus naar de bibliotheek van Roosendaal gegaan, waar
juf Colinda een boekje voor heeft gelezen. Daarna
gingen ze als afsluiting een ijsje bij Maddy's eten.
Het rijden met de bus blijft altijd weer een succes
met de kinderen.
Vandalisme; Het is heel lang goed gegaan maar we
zijn twee weken geleden geconfronteerd met schade
aan onze rolluiken. Men vond het nodig om bij de
BSO units de rolluiken te bekogelen met straat
klinkers. Helaas een grote schadepost.
TSO de Steiger; Wij verzorgen al een paar jaren
naar volle tevredenheid het overblijven op
basisschool de Steiger te Stampersgat. Voor het
schooljaar 2019-2020 zijn de inschrijfformulieren
op onze website beschikbaar. Op de site van de
Steiger zal dit zo spoedig mogelijk gebeuren. De
tarieven zijn voor het 2de jaar op rij niet gestegen.
Halderberge; Het zit momenteel wel snor met de
kinderopvang in Halderberge. Dat blijkt uit de
jaarlijkse inspecties die de GGD bij de
kinderopvanglocaties in alle vijf de kernen in
opdracht van de gemeente doet. Wethouder Thomas
Melisse reageert verheugd op het rapport over
2018: 'Het gaat om een zware inspectie dus een

compliment richting de aanbieders is zeker op zijn
plaats'.
Alle kinderopvanginstellingen in Halderberge worden
jaarlijks (onverwacht) bezocht door de GGD. Het
gaat om onder andere kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Er
wordt tijdens zo'n bezoek getoetst of zij voldoen
aan de Wet Kinderopvang. Hierin staan de wettelijke
kwaliteitseisen op het gebied van onder andere
pedagogisch klimaat, personeel, veiligheid,
gezondheid en de accommodatie. Ook wordt gekeken
of de papieren in orde zijn. Mocht dit niet in orde
zijn, dan moet de gemeente handhavend optreden.
Dat kan bijvoorbeeld door een waarschuwing te
geven of een boete op te leggen. Dat blijkt in
Halderberge niet nodig aldus het jaarrapport. We
zijn blij dat we het met zijn allen goed gedaan
hebben. Het jaarverslag wordt door de gemeente
Halderberge aangeboden aan de Inspectie
Onderwijs.
Uitleen van peuterboeken; Wist u dat wij gestart
zijn met de uitleen van boeken voor kinderen van 0-4
jaar. U hebt hierover een flyer ontvangen. Het
uitzoeken kan van maandag tot en met vrijdag bij
het kinderdagverblijf. Graag even melden aub.
Vakanties Peuteropvang Pinkeltje en Hummeltje
2019-2020;
Studiedag 02-10
Herfstvakantie 14-10 t/m 18-10
Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01 2020
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02-2020
2de Paasdag 13-04-2020
Mei vakantie 20-04 t/m 01-05-2020
Bevrijdingsdag 05-05-2020
Hemelvaart 21-05 en 22-05-2020
2de Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07 t/m 21-08-2020
Belangrijke data
07-08
08-08
08-07
16-08
25-08
26-08

Maria jarig
Adrienne jarig
Thema Circus
Afsluiting Circus voorstelling BSO
Dina 90 jarig(verstelnaaister)
Start Uk & Puk thema Eet smakelijk

