Beste ouders,
Eens per maand willen we u op de hoogte houden
van het reilen en zeilen op de BSO. We zijn nu al een
aantal weken bezig met kook- en bakkunsten op de
donderdagmiddag. We hebben met de groep
verschillende recepten verzameld. Omdat de
kinderen zo enthousiast zijn komt iedereen een
keertje aan de beurt om iets lekkers te maken. We
hebben al gesmuld van een groenten pizza,
appelkoekjes en gevulde eieren!
Op de maandagmiddag doen we, bij redelijk weer,
een buitenspel of –activiteit tussen 16.00u en 17.00u.

Sarah, Marit, Pheline en Jade zijn druk geweest om geld op te halen voor stichting
Bootvluchteling. Ze hebben op de BSO armbandjes gemaakt die ze aan juffen en
moeders hebben verkocht voor het goede doel. Vorige week is de €16,95 gestort!
Goed gedaan, meiden!

Er is gebleken dat er nog wat onduidelijkheid is over het ouderportaal. Zoals u in een voorgaande
mail heeft kunnen lezen, zijn we per 1 januari overgegaan op een nieuw systeem en stopt hierdoor
het werken met MyChapp. U kunt dus geen ruilingen of afmeldingen meer via deze weg doorgeven.
Graag ontvangen we deze per email op: dehuyskamer@christelijkekinderopvang.nl of telefonisch op:
06-19643063. Ook in de facturatie zult u veranderingen merken of hebben gemerkt in de layout en
dergelijk. Kijk ze even goed na en belt u anders het hoofdkantoor als er iets niet lijkt te kloppen.
Telefoonnummer; 026 - 3213644.
Wanneer het nieuwe portaal online is, ontvangt u daarover bericht.
Nog even wat praktische zaken:


We zijn alvast bezig met de planning voor de mei- en zomervakantie. Heeft u een vakantie
contract? Dan rekenen we op uw kind in de vakantie! Wilt u voor 11 april doorgeven
wanneer uw kind niet komt?



Regelmatig blijven er werkjes in de mandjes liggen. We willen er naar toe om in de
schoolvakanties de mandjeskast na te lopen en op te ruimen. Wilt u met uw kind regelmatig
even kijken of er nog dingen in liggen die mee naar huis kunnen?

Tot ziens!

Vriendelijke groeten,
Marian, Nelleke en Jelske

