Oud Gastel, 25-06-2019,
Beste ouders/verzorgers,
Het peuteropvang jaar 2018-2019 is voorbij gevlogen.
De laatste twee weken hebben wij al genoten van het lekkere weer en werd er veel buiten
gespeeld met water en zand. We zijn regelmatig naar het speelbos en natuurspeeltuin
geweest. Er waren uitdagende thema’s voor de kinderen het afgelopen jaar.
De gewijzigde openingstijden hebben alleen maar positieve reacties opgeleverd en heeft
een groei gegeven in het aantal kinderen en de afname van dagdelen. Hierdoor hebben de
groepen meer kinderen. Gelukkig is er op bijna alle ochtenden extra ondersteuning
aanwezig. Dit mede door de extra subsidie vanuit de gemeente.
We hopen dat we met zijn allen er volgend jaar weer een mooi uitdagend schooljaar van
gaan maken.
Alle medewerkers van peuteropvang ’t Hummeltje, Pinkeltje en Stichting Kinderopvang
danken alle ouders voor het vertrouwen dat u heeft voor de begeleiding in de ontwikkeling
van uw kind. Wij blijven hier graag mee doorgaan.
Alle kinderen die naar de basisschool gaan veel succes.
Alle andere peuters zijn weer welkom vanaf maandag 19 augustus.
De sluitingsdagen 2019-2020 staan hieronder. Noteert u die in uw agenda?
Op onze website staan deze ook vermeld.
Neem eens een kijkje op www.stgkoog.nl
We gaan allemaal genieten van een welverdiende vakantie.
Mede namens medewerkers Hummeltje en Pinkeltje.
Met vriendelijke groet,
Fred Lambregts
Directeur Stichting Kinderopvang Oud Gastel
Veerkensweg 24
4751 CS Oud Gastel
Tel. 0165-513980

SLUITINGSDAGEN PEUTEROPVANG ’T HUMMELTJE/PINKELTJE
2019-2020

STUDIEDAG

2 OKTOBER 2019

HERFSTVAKANTIE

14 OKTOBER 2019 T/M 18 OKTOBER 2019

KERSTVAKANTIE

23 DECEMBER 2019 T/M 3 JANUARI 2020

VOORJAARSVAKANTIE

24 FEBRUARI 2020 T/M 28 FEBRUARI 2020

*TWEEDE PAASDAG

13 APRIL 2020

MEIVAKANTIE

20 APRIL 2020 T/M 1 MEI 2020

*BEVRIJDINGSDAG

05 MEI 2020

*HEMELVAART

21 MEI EN 22 MEI 2019

*TWEEDE PINKSTERDAG

01 JUNI 2020

ZOMERVAKANTIE

13 JULI 2020 T/M 21 AUGUSTUS 2020

Mochten door andere wet en regelgeving in 2019/2020 de sluitingsdagen wijzigen, dan zullen wij
dit u laten weten.
* Officiële feestdag

