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Carnaval
21 februari gaat de Carnavalsdrukte
weer beginnen. Ook bij Dotjes zullen we
mee gaan hossen. Op vrijdag 21,
maandag 24 en dinsdag 25 februari
mogen alle kinderen verkleed naar
Dotjes komen
Jarigen
In de maand februari zijn de volgende
kinderen jarig. Allemaal van harte
gefeliciteerd!!
1 februari:
2 februari:
4 februari:
4 februari:
6 februari:

Joep Stoop 11 jaar
Soukaina Daoudi 6 jaar
Floris Hack 4 jaar
Sem van Sprundel 7 jaar
Abigail van Zummeren 11
jaar
14 februari: Bram van Ginkel 6 jaar
16 februari: Maxim Nagelkerke 1 jaar
17 februari: Yvi Dieleman 9 jaar
20 februari: Ashley den Enting 11 jaar
22 februari: Fabienne de Haan 4 jaar
22 februari: Rafi Huijbregts 7 jaar
22 februari: Santiago Gomez 8 jaar
23 februari: Ilyas Bouyaghssayne 4 jaar
23 februari: Noera Borleh 5 jaar
23 februari: Witek Adamczak 8 jaar
27 februari: Szymon Gzesikiewicz 6 jaar

Contactinformatie
Website: www.dotjes.nl
e-mail: info@dotjes.nl
telefoon: 0165-392564

Afscheid

Lieve ouders en kindjes,
graag wil ik jullie laten weten dat ik per 1
maart een nieuwe baan heb. Na 9 jaar
Dotjes is het tijd voor een nieuwe
uitdaging.
Ik heb altijd met heel veel liefde en
plezier hier gewerkt en ik ga de kindjes
dan ook zeker missen.
Ik wil jullie als ouders heel erg bedanken
voor al jullie vertrouwen en natuurlijk de
gezellige kletspraatjes. Mijn laatste dag
zal donderdag 20 februari zijn.
Veel liefs,
Kim

Welkom terug!
Al een aantal jaartjes geleden had ze
ons verlaten, maar gelukkig komt ze
weer terug om ons team te versterken:
juf Tessa! Vanaf 1 april zal ze de
babygroep komen versterken.
Babynieuws
Juf Loes2 is 6
februari bevallen van
een prachtige zoon
genaamd Nadim. We
wensen haar en haar
man en kinderen veel
geluk met de
gezinsuitbreiding.
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